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Com es defineix el centre?
L’Institut Salvador Espriu és un centre públic que vol desenvolupar una acció educativa
de qualitat al servei de la cultura. En aquest marc, el centre advoca per un procés
educatiu integral destinat a afavorir les capacitats i aptituds de cada alumne en tots els
ordres; així mateix, treballa per aconseguir un clima de satisfacció entre els
professionals que s’hi dediquen i la confiança i corresponsabilitat de les famílies en
l’acció educativa.
Atenent als diferents agents, l’Institut pretén:
ü En relació a l’alumnat, proporcionar als alumnes, a través de continguts, hàbits i
tècniques d’aprenentatge, unes eines que els permetin continuar els seus estudis o
desenvoluparse en el món laboral, tot contribuint a la seva integració social. A
més, donarlos una educació global, ferlos progressivament autònoms, orientarlos
professionalment, i educarlos per a la convivència i el respecte pel medi.
ü En relació a l’equip humà, crear un clima de respecte mutu i un entorn de treball
satisfactori i coordinat que faciliti la participació i implicació de tots en el
funcionament del centre.
ü En relació a les famílies, contribuir a la formació dels seus fills, orientarles i
assessorarles en aquesta formació i aconseguir la seva implicació en l’acció
educativa.
ü En relació a la societat, formar persones i ciutadans responsables i competents i
així contribuir a la cohesió i al progrés social.

Quins valors defensa?
L’Institut Salvador Espriu defensa com a valors bàsics els principis de democràcia,
igualtat d’oportunitats, equitat, pluralisme i respecte a les persones. Adopta un marc de
convivència aconfessional basat en una actitud oberta i de tolerància que exclogui el
proselitisme, l’adoctrinament i el sectarisme. Aquesta actitud d’atenció positiva a totes
les tradicions culturals i humanes, té com a marge el respecte a la convenció civil
majoritària i als drets humans. Així mateix, el centre considera un deure propi la

promoció dels valors de la pau, la solidaritat entre els pobles, la cooperació
internacional i el coneixement mutu entre països i cultures. En el marc d’aquests
valors, el centre evitarà qualsevol discriminació per raó de raça, sexe, llengua, religió,
origen o condició social.
ü En relació al municipi, considera també un deure contribuir a la cohesió social. En

aquest sentit, el centre s’esforçarà a incorporar les persones d’altres cultures a la
nostra societat, evitant consolidar de forma permanent la seva condició
d’immigrants.
ü En relació a l’entorn natural i social, el centre afavorirà els valors de respecte pel
medi i de conscienciació dels deures del ciutadà.
ü En relació a la gestió, el centre defensa la recerca del consens a través del diàleg i
la presa de decisions participativa.

Quines fites es proposa?
L’Institut Salvador Espriu es proposa continuar sent un centre de referència en la
formació de tots els ciutadans del municipi i assolir la seva plena confiança en aquesta
tasca. Per aconseguirho, vol contribuir de manera eficient al progrés social dels seus
alumnes i del municipi i, a la vegada, a la convivència i la cohesió social. Per tal
d’assolir aquestes fites, el centre vol potenciar:
ü una bona relació de convivència entre tots el membres de la comunitat educativa
ü la participació de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament
del centre
ü una relació satisfactòria entre els professors i les famílies
ü una implicació activa de tots en el respecte a l’ordre i la neteja de les instal∙lacions i

espais del centre
ü una gestió econòmica clara i transparent
ü l’ús de les noves tecnologies per a una formació de qualitat de l’alumnat i bona
gestió de la seva documentació, així com per a una difusió àgil de la informació
ü la formació del professorat i el sistemes de coordinació entre ells
ü una adequada coordinació amb els centres de primària, amb els altres centres de

secundària i amb la institució universitària
ü la seva participació en les activitats i els organismes d’àmbit local i el contacte amb

els diferents sectors empresarials de la comarca, especialment els relacionats amb
l’oferta d’ensenyaments professionals del centre.

