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1. Presentació

El Projecte Educatiu  de Centre (PEC) de l’Institut  Obert  de Catalunya esdevé l’eix 
vertebrador de les accions i relacions de la comunitat educativa que actua en el centre.

Tot i que l’institut depèn del Departament d’Ensenyament i ha de seguir les directrius 
establertes en matèria educativa, en aquest projecte se’n defineix la seva singularitat. 

Des d’aquesta perspectiva s’ha de considerar  un document  que recull  els principis 
fonamentals que conformen la cultura del centre.

Estableix el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, 
els  continguts  dels  ensenyaments,  i  la  relació  entre  els  diferents  sectors  de  la 
comunitat educativa. 

Per això es completa i es defineix totalment amb els següents documents:

• Concreció Curricular de centre (CCC): Defineix l’ordenació i organització dels 
ensenyaments  que  s’imparteixen  al  centre,  així  com  les  directrius 
pedagògiques que se segueixen.

• Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici 
de la tutoria com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat.

• Normes  d'organització  i  funcionament  del  centre  (NOFC): Recull 
l'estructura organitzativa del centre i en concreta les normes de funcionament. 
El seu objectiu és regular la vida interna del centre i establir el funcionament i 
les  relacions  de  tots  els  sectors  que  formen  part  de  la  comunitat  escolar, 
garantint-ne els drets que els atorga la legislació i recollint-ne els deures. 

• Pla per la llengua i la cohesió social (PLCS): Estableix les pautes d'ús de la 
llengua catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència 
dins la vida diària del centre.

• Pla d'emergències: Estableix els mecanismes d'actuació davant d'una situació 
d'emergència. 

• Pla  de  millora:  Estableix  una  sèrie  d’objectius  específics  i  concreta  les 
estratègies  per  aconseguir-los,  prenent  com a  referència  la  raó  de  ser  del 
nostre  centre,  la  nostra realitat  i  considerant  tots  els  aspectes que el  facin 
viable. L'objectiu del pla de millora  és augmentar la qualitat global del centre a 
través de la coresponsabilització de l'equip humà en la gestió i els resultats de 
l'Institut. 

• Manual de Gestió de Qualitat:  És el document bàsic del Sistema de Gestió 
de la Qualitat de l’Institut Obert de Catalunya. El seu propòsit fonamental és 
establir i descriure aquest sistema, d’acord amb els requisits de la norma UNE-
EN ISO 9001,  de forma que serveixi com a referència permanent, durant la 
seva implantació i durant la seva aplicació. 
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En aquest sentit el PEC s’erigeix com l’instrument necessari per exercir l’autonomia del 
centre. Afavoreix una millora de la qualitat  del servei educatiu i  fomenta la cohesió 
social. Ha estat elaborat en el marc d’un debat participatiu i s’ha aprovat pels òrgans 
col·legiats  del  centre:  Equip  Directiu  i  Claustre.  Tot  i  els  principis  de  continuïtat  i 
estabilitat és obert a modificacions futures i a noves aportacions.

És  deure  de  l’Equip  Directiu  donar-lo  a  conèixer  i  fomentar-ne  la  difusió  entre  la 
comunitat educativa.

El  respecte a aquest  projecte esdevé una obligació  de tots:  professorat,  alumnat i 
personal d’administració i serveis; sense perjudici dels drets i deures reconeguts per la 
normativa en matèria de legislació educativa.

2. Trets identitaris

2.1. D'on venim?

L'IOC va néixer l'any 2006 a partir de la integració en un únic centre de tres iniciatives 
ja existents en matèria de formació no presencial:  l'ICESD (ESO i Batxillerat),  CFA 
Palau  de  Mar  (Graduat  en  Secundària  Obligatòria  per  a  persones  adultes)  i  l'FP 
Oberta.

La idea d'integrar-se en una única institució no pretenia només optimitzar recursos, 
homogeneïtzar criteris i sistematitzar processos, sinó també impulsar l'oferta de noves 
activitats  formatives i  nous ensenyaments  demandats per  la  societat  i  potenciar  el 
posicionament  institucional  del  Centre  al  territori  per  convertir-lo  en  un  centre  de 
referència.

2.2. Què som, quina és la raó de ser de la nostra organització?

L'IOC, com a nova organització, no es desenvolupa a partir de la idea de crear un 
centre  idèntic  al  presencial  però  convertit  en  un  format  en  línia,  sinó  que  es 
conceptualitza com a una institució nova, única i singular.

L’oferta pública de l’educació a distància impartida per l’Institut Obert de Catalunya, 
junt  amb  diversos  centres  col·laboradors,  pretén  fer  efectiu  el  dret  a  la  formació 
permanent.

L'activitat  de  l'IOC s'adreça  a  totes  les  persones  majors  d'edat  que,  per  diferents 
motius  (càrregues familiars,  situacions  laborals,  impossibilitat  d'accedir  a  un centre 
presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut, etc.), volen estudiar de 
manera  no  presencial.  També  acull  a  persones  menors  d'edat  que  es  troben  en 
circumstàncies especials: esportistes d’alt nivell, músics, persones discapacitades, etc.

L'organització de l'IOC contribueix a l'extensió de l'educació, facilitant que pugui arribar 
al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. A més posa els 
interessos, les necessitats i les possibilitats de progrés de les persones en el centre 
d'un model educatiu flexible i adaptable que impulsa la formació al llarg de la vida. Per 
això és especialment sensible a l'acollida d'estudiants que provenen d'altres estudis.
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L'IOC assumeix com a objectius bàsics del centre la formació del seu alumnat en les 
competències  digitals  bàsiques  i  la  lluita  contra la  fractura social  i  l'exclusió  de la 
societat de la informació de col·lectius especialment vulnerables.

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el centre participa i treballa per la 
consolidació de les prioritats generals fixades pel Departament d’Ensenyament:

• L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, tal i 
com es concreta i detalla  al Pla per la llengua i la cohesió social  (PLCS) de 
l'institut. 

• L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives 
i prioritzant-ne la participació.

• L’assoliment  de  les  competències  bàsiques  i  dels  continguts  dels  diferents 
plans d'estudis, tot potenciant la millora en l’ús de les llengües estrangeres i les 
TIC.  Integra  continguts  vinculats  amb  la  coeducació,  la  ciutadania,  la 
convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés 
a  la  informació  i  el  gust  per  la  lectura,  dins  del  marc  d’un  ensenyament 
coordinat.

2.3. Cap a on volem anar? 

L'IOC vol ser un centre d'educació a distància, integrador, innovador i de qualitat, 
arrelat a Catalunya i que esdevingui un  referent a nivell europeu tot fomentant les 
relacions  amb d'altres centres estatals  i  internacionals  basades en la  participació  i 
cooperació d'iniciatives, programes i intercanvis. 

La  Missió  del nostre Institut és educar, formar, orientar i acreditar al nostre alumnat 
amb  voluntat  de  servei  públic,  en  un  entorn  de  treball  a  distància,  participatiu  i 
motivador,  d’acord  amb els  objectius  i  finalitats  desplegats  per  llei  a  les  diferents 
etapes educatives i segons els valors i trets d’identitat del centre.

2.4. Els nostres valors

Els valors són el  conjunt de principis,  regles i aspectes culturals que regeixen una 
organització, són les pautes per les qual es regeix la institució. Els nostres valors són 
el motor que ens ajudarà a arribar a ser allò que volem ser com a centre. 

L’institut té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc d'un conjunt de valors, que 
caracteritzen una societat plural i democràtica com ara la tolerància, el respecte, la 
llibertat.

L’IOC, però, té uns valors propis que el caracteritzen i que la comunitat educativa ha 
fet seus.  Aquests valors són pocs, clars i assumibles: 

• Autonomia:  entenem  per  autonomia  la  capacitat  de  prendre  decisions  i 
d'actuar  sense ajuda dels  altres,  de posar-se normes d'autoregulació  sense 
que sigui necessària una pressió externa. L'autonomia està relacionada  amb 
els conceptes de llibertat i responsabilitat.
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• Esforç:  entenem per  esforç la  dedicació prolongada  al  llarg  del  temps per 
aconseguir  uns determinats objectius

• Solidaritat:  entenem la  solidaritat  com el  compromís  amb les  persones,  la 
societat  i el nostre entorn.

• Esperit  crític:  entenem  l'esperit  crític  com  la  capacitat  de  fer  una  anàlisi 
reflexiva de les dades que tenim al nostre abast per tal de de construir una 
opinió pròpia.

• Responsabilitat: entenem la  responsabilitat  com l'ús  adequat  de  la  pròpia 
llibertat  que  ens  ofereix  la  possibilitat  de  desenvolupar-nos  (créixer)  com a 
persones, portant les regnes de la pròpia vida, de participar en la millora de la 
societat a la que pertanyem.

El professorat de l'IOC aplica aquests valors propis en la seva pràctica professional 
docent  i en fomenta l'aplicació per part de l'alumnat.

3. Principis pedagògics i metodològics

Els principis que guien la nostra metodologia didàctica són:

• Flexibilitat. El model té present les característiques de l'alumnat del centre, i fa 
compatible  l’activitat  quotidiana  i  les  circumstàncies  individuals,  amb  els 
interessos personals,  facilitant la formació des de qualsevol lloc, a qualsevol 
hora i al ritme que cada alumne decideixi. 

• L'atenció personalitzada. L'institut entén l’educació com un procés integral, no 
exclusivament instructiu, que es desenvolupa tenint en compte la diversitat de 
capacitats,  d’interessos  i  de  ritmes  d’aprenentatges  de  cada  alumne/a.  Per 
aquesta  raó  es  proporciona  atenció  i  orientació  personal,  acadèmica  i 
professional a tot l’alumnat. 

• L'aprenentatge compartit. L'IOC planteja l’educació com una tasca col·lectiva 
i  d’equip  i  estimula  la  comunicació  i  la  cooperació  entre  tots  els  elements 
humans  del  procés  formatiu.  A  l'aula  virtual  l'alumnat  interactua amb  el 
professorat  i  amb  els  companys  i  companyes  de  grup,  aprèn  i  genera 
coneixement,  compartint  les seves idees o propostes i  soluciona els  dubtes 
individualment i/o amb l'ajut dels altres (professorat, tutor/a, companys/es). 

• L'aprenentatge significatiu. L'IOC concep l'aprenentatge com un procés de 
construcció en el qual l'estudiant aprèn en la mesura que és capaç de trobar 
sentit a allò que fa i de relacionar-ho amb els seus coneixements previs. Implica 
posar en marxa les habilitats i les actituds necessàries per apropiar-se d'uns 
continguts i posar-los al servei de la resolució d'una activitat, d'un problema o 
d'una tasca. Això requereix estimular la capacitat autodidacta de l'alumnat, la 
curiositat científica i investigadora, la creativitat i l'actitud crítica i raonada.

• L'avaluació. La avaluació es realitza de forma contínua al llarg de tot el procés 
formatiu i  es concep com una eina que potencia el desenvolupament integral 
de l'alumne
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Aquests principis s’articulen a través de dues figures essencials: professor/a i tutor/a.

El professorat actua com a facilitador de l’aprenentatge, ajudant l’estudiant, motivant-
lo, orientant-lo, resolent els dubtes que pugui tenir i determinant el grau de consecució 
dels objectius d'aprenentatge. 

El tutor/a acompanya i assessora l'alumnat al llarg del seu procés formatiu. La funció 
del tutor/a és ajudar l’estudiant en el seu procés de formació i ser un referent de la 
institució per a l’alumne.

La funció de transmissió de continguts es fonamenta en els materials didàctics i els 
recursos  associats.  Per  la  qual  cosa  la  funció  del  professorat  i  dels  tutors  és  de 
potenciació  i  orientació,  és  a  dir,  de  facilitador  i  d'acompanyament  del  procés 
d'ensenyament-aprenentatge  posant èmfasi en els valors propis del centre: 

• Autonomia: el professorat i els tutors vetllen perquè els estudiants adquireixin 
les eines necessàries per autoregular-se i  per aprendre; és a dir;  per saber 
buscar la informació que necessiten o per saber resoldre els problemes que 
se'ls hi plantegen.

• Esforç:  el  professorat  fomenta  l'esforç  en  l'alumne,  valorant  la  seva 
perseverança, la seva constància i la seva tenacitat. 

• Esperit  crític:  es  fomenta  en  els  estudiants  la  participació  activa  en  una 
societat democràtica, a través dels textos que la societat genera, tant pel que fa 
a la interpretació com a la producció.

• Solidaritat: des de l'IOC es promou la utilització dels fòrums de la comunitat 
educativa com a espais d'intercanvi, participació i ajuda mútua entre tots els 
seus integrants

• Responsabilitat: es fomenta  que  l'alumnat assumeixi la responsabilitat  en el 
propi procés d'aprenentatge complint els compromisos acadèmics adquirits.

4. Principis organitzatius, de gestió i estratègics

La comunitat educativa de l'IOC està integrada per:

• Professorat de diferents especialitats docents.
• Professorat col·laborador expert en la matèria 
• PAS:  en formen part  els/les conserges,  els/les  administratius/ves  del  centre 

el/la telefonista i el personal tècnic. 
• Alumnat. 

L'organització de l'institut està definida en les Normes d'organització i funcionament de 
centre  i presenta el  organigrama (que figura a l'annex 1)

L'IOC  compta  també  amb  centres  col·laboradors.  Aquests  són  centres  docents 
ordinaris, aules de formació de persones adultes i punts de suport  que complementen 
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les actuacions de l’Institut Obert de Catalunya. La seva actuació és coordinada per 
l'IOC. 

La gestió de l’Institut es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els 
òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors de la 
comunitat  escolar  a  través  dels  seus  òrgans  de  representació,  l’objectivitat  i  la 
professionalitat en són els seus signes. 

Un dels reptes que afronta l'IOC és la gestió del sistema amb criteris i instruments de 
revisió, avaluació i redefinició permanent del treball en el marc del projecte de qualitat i 
millora contínua. 

L’Institut Obert de Catalunya disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001 
com a eina d'implantació de la Qualitat i Millora Contínua. D'acord amb la normativa 
vigent i els requisits establerts per l'administració educativa, la política de la Qualitat 
enunciada per la Direcció de l’Institut Obert de Catalunya és:

1. Incloure  la Qualitat  i  la Millora  contínua en  la seva filosofia i estratègia.
2. Actuar, d’acord amb el projecte educatiu del centre, en la línia del/de la:

• Satisfacció de les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat. 
• Contribució  a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a 

institut d’educació secundària a distància.
• Desenvolupament i   implicació fel conjunt de l’equip humà que forma 

part de l’institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la 
comunitat educativa.

• Millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a 
la comunitat.

1. Establir  un  compromís  de  tot  l'institut  amb  la  qualitat  i  la  millora  continua. 
L'equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i 
amb els mitjans al seu abast.

La gestió del centre es fonamenta en la planificació estratègica de les accions docents 
i  en  el  seu  seguiment  i  avaluació  per  tal  d’analitzar-ne  els  resultats  i  fer-hi  les 
oportunes correccions. La planificació a mitjà termini es concreta en un pla de millora a 
3-4 anys. La planificació de les activitats corresponents a un curs acadèmic la recull la 
Programació General de Centre (PGC).

5. L'entorn virtual 

El model educatiu de l'IOC es desplega en un entorn virtual de comunicació i relació, el 
Campus IOC, que actualment és un Campus Moodle amb una Secretaria Virtual amb 
funcions d'Oficina virtual.

L'entorn virtual que aglutina el conjunt d’accions formatives i ensenyaments de l’IOC 
es caracteritza per:

• Seguir un model basat en estàndards internacionals de codi obert, per tal de 
facilitar la interoperativitat, i la reutilització de recursos.

• Esdevenir  una  tecnologia  fàcilment  adaptable,  actualitzable,   integrable  i 
accessible des de qualsevol sistema operatiu.
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• Afavorir models formatius col·laboratius.

• Potenciar la usabilitat, la simplicitat, l'adequació a les necessitats detectades i 
fomentar  els  sistemes  d'accessibilitat  per  a  persones  amb  necessitats 
especials.

• Disposar d'eines i recursos per afavorir la comunicació entre els professionals, 
el  treball  en equip,  l’accessibilitat  als  recursos,  la  creació  de continguts i  el 
seguiment actiu de la comunitat educativa de l'IOC.

• Permetre  una  accessibilitat  multiperfil  (alumnat,  professorat,  tutors/es, 
gestors/es, redactors/es , ...) adaptat a les necessitats de cadascun. 

• Permetre l'accés als materials i continguts formatius de forma lliure i gratuïta 
sempre que sigui possible. 

6. Annexos

1. Organigrama
2. CCC Batx_PACFGS_CAS_PAU
3. CCC GES 
4. CCC FP 
5. CCC Idiomes
6. NOFC
7. PL 
8. PAT Baxt_PACFGS_CAS_PAU
9. PAT GES
10. PAT FP
11. PAT Idiomes
12. Pla d'emergències 
13. Pla de Millora 
14. Manual de Gestió de la Qualitat 

7. Control de canvis

Versió 0.0, presentada per a la seva aprovació 
Versió 0.1, presentada per a la seva revisió i aprovació el setembre de 2011. Els 
canvis han estat  generals i abasten a tots els continguts, la seva remodelació i la 
inclusió de nous, que es troben explicitats i documentats en el document i organitzats 
en el nou índex desplegat a la pàgina 1. 
Versió 0.2, presentada per a la seva revisió i aprovació l'octubre de 2012. Els canvis 
només abasten al canvi de nomenclatura dels diferents documents.
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8. Gestió del document

Elaborat per: Revisat per: Aprovat per:

Nom i cognom

Marta Abad; 
Carme Dropez;
Carme Duran; i 
Carme Zaragoza

Equip Directiu
Comissió de
Qualitat

Claustre

Càrrec Equip Millora 
Equip Directiu
Comissió de
Qualitat

Claustre

Data 20/09/2011 06/11/12
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