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Projecte Educatiu de Centre (PEC) Actualització 2012.  
PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL  

 

L’Escola Pere IV vol oferir un servei educatiu de qualitat, que faci possible la millor formació de tot 
l’alumnat integrant els aspectes personals, intel·lectuals i cívics, que faciliti el desenvolupament 
professional de l’equip docent entorn a un projecte compartit i que sumi els esforços de les famílies i de 
la comunitat en la formació dels infants del Poblenou. 

L’Escola Pere IV vol ser un centre que aprèn  i ensenya, amb reconeixement social al barri, buscant el 
compromís educatiu, la satisfacció de tota la comunitat i la millora contínua del nostre servei educatiu. 

L’Escola Pere IV promou l’extensió dels valors de  Respecte, Participació, Compromís, Coresponsabilitat, 
Èxit, Solidaritat, Inclusió, Comunitat i Equitat. 

Objectius Institucionals: 

Àmbit pedagògic: 
1. Millorar els resultats acadèmics i personals de tot l’alumnat amb un equilibri dels principis 

d’excel·lència i equitat. 
2. Desenvolupar un model pedagògic de centre com a referència de qualitat al Poblenou. 
 
Àmbit organitzatiu: 
3. Desenvolupar una estructura organitzativa que faciliti la participació i el compromís 

educatiu de tota la comunitat escolar entorn a un PEC compartit. 
4. Facilitar el progrés de l’Escola Pere IV com un servei educatiu responsable i connectat amb 

la comunitat educativa i social. 
 
Àmbit de gestió de recursos: 
5. Garantir les condicions d’inclusió i d’equitat per a tot l’alumnat. 
6. Facilitar les condicions adequades de desenvolupament professional. 

 
Objectius educatius amb l’alumnat: 
 

1. Desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cascun dels alumnes de l’Escola Pere IV, amb 
l’adquisició de les competències bàsiques i personals que els permetin una adequada continuïtat dels 
seus processos formatius. 

2. Aconseguir un domini variat i complet de les eines digitals per facilitar la seva integració en 
la societat xarxa, amb un domini suficient de la llengua anglesa que els permetin la seva interacció en un 
món global. 

3. Promoure la formació en valors i per la convivència per actuar com a ciutadans 
responsables i compromesos amb la seva comunitat i el seu entorn, cooperant per la seva sostenibilitat. 

4. Desenvolupar la creativitat de l’alumnat, especialment en l’àmbit artístic, amb un sòlid 
coneixement de la cultura catalana. 


