
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

Missió, visió i valors

Missió. Qui som?

L'IES  Can  Peu  Blanc  és  un  centre  inaugurat  l'any  1982  com  a  institut
d'educació  secundària,  que  acull  alumnat  de  Búger,  Campanet  i  sa  Pobla,
situat en un entorn de tradició agrícola i multicultural i un equip humà molt
estable.  El  nostre  alumnat  pertany  a  universos  socials,  professionals,
econòmics  i  culturals  molt  diversos.  Can Peu Blanc  és  un centre  que s’ha
adaptat  a  les  necessitats  del  sistema  educatiu  i  ha  anat  evolucionant
paral·lelament als canvis socioeconòmics i culturals.

La missió de l’IES Can Peu Blanc és proporcionar a l’alumnat una educació,
formació i orientació de qualitat que li permeti créixer tant a nivell personal
com intel·lectual, i el  capaciti per  triomfar en una societat cada vegada més
exigent. La finalitat última del centre és educar, formar i orientar els alumnes
com a persones responsables amb esperit crític i reflexiu en base a uns valors
democràtics,  facilitar  la  seva  integració  social  i  garantir  que  assoleixin  les
competències que els permetin avançar i progressar en estudis posteriors i/o
la incorporació amb èxit al món laboral.

Visió. Què volem?

Volem  ser  un  centre  compromès,  de  qualitat,  emprenedor  i  actiu,  amb
reconeixement social, que potenciï el coneixement, l'amor i la pràctica de les
arts,  les  ciències  i  les  llengües,  el  treball  cooperatiu,  l’ús  de  les  noves
tecnologies i els hàbits saludables. Un centre que vetlli per les necessitats de
l'alumnat,  de les  seves famílies  i  de l'entorn,  bressol  d'alumnat competent,
resilient, capaç, lliure i respectuós.

Volem ser un centre que treballi per la formació integral de l'alumnat: 

• Que asseguri les competències clau com a mínim i per a tothom a l'ESO.
• Que  generi  unes  altes  expectatives  d'èxit  entre  l'alumnat  i  una

autoestima  òptima  per  fer  front  als  reptes  personals,  acadèmics  i/o
professionals de cadascú.

• Que desenvolupi al màxim el talent i les intel·ligències múltiples de tot
l'alumnat per treure el màxim partit de les seves capacitats en el seu
projecte de vida. 

• Que  afavoresqui  un  clima  de  convivència  entre  els  membres  de  la
comunitat educativa basat en la confiança, la participació i el respecte
vers  el  paper  de  cadascú  en  el  procés  educatiu,  on  tothom se  senti
satisfet per la feina feta i els resultats obtinguts.



Els nostres valors:

• Els valors democràtics, el civisme i l'empatia, que facilitaran les nostres
relacions personals i interpersonals i la nostra interacció amb el medi.

• La  diversitat,  la  igualtat  d'oportunitats  i  el  respecte  per  les
característiques personals (culturals, religioses, sexuals...).

• La cultura de l’esforç, necessària per superar les fites diàries.

• El respecte pel medi ambient, necessari en una societat sostenible.

• Els hàbits saludables: la salut com un bé del qual s’ha de tenir cura per
gaudir d'una vida més plena.

• La responsabilitat, el plaer d'aprendre, el compromís social i personal, la
participació i l'orgull de pertànyer a Can Peu Blanc.

• La millora contínua en tots els aspectes del centre.
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