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Per a l'elaboració d'aquest Ideari o caràcter propi del centre, ens hem cenyit al 

que estableix la normativa educativa vigent : 

 

L.O.E. : 

 

Article 115 . Caràcter propi dels centres privats 

 

1. Els titulars dels centres privats tindran dret a establir el caràcter propi dels 

mateixos que , en tot cas , haurà de respectar els drets garantits a professors, 

pares i alumnes en la Constitució i en les lleis . 

2. El caràcter propi del centre ha de ser posat en coneixement pel titular del 

centre als diferents sectors de la comunitat educativa , així com a quants 

poguessin estar interessats en accedir-hi. La matriculació d'un alumne 

suposarà el respecte del caràcter propi del centre , que haurà de respectar al 

seu torn , els drets dels alumnes i les seves famílies reconeguts en la 

Constitució i en les lleis . 

 

LODE : 

 

Article 52 . centres concertats 

 

3 . En tot cas , l'ensenyament ha de ser impartida amb ple respecte a la llibertat 

de consciència . 

4 . Tota pràctica confessional tindrà caràcter voluntari . 
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El Centre d’Estudis Jaume Balmes és una escola privada-concertada laica i 

pluralista i es manifesta apolítica i aconfessional respecte a totes les religions 

essent respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom. 

 

El nostre element diferenciador és la preocupació no només per aspectes 

instructius, sinó també, per l’educació i la formació integral de la persona. Això 

es tradueix a nivell funcional en aspectes concrets com el control d’assistència 

a qualsevol cicle educatiu, el seguiment tutorial, l’assessorament prelaboral i 

preuniversitari, el contacte familiar, activitats esportives i lúdiques, foment del 

respecte i la convivència, etc. 

 

Els nostres objectius generals sobre els que es basa tota la nostra tasca 

pedagògica són: 

1. Aconseguir que l’alumne es trobi a gust al Centre, que es senti valorat i 

estimat pels membres d’aquesta comunitat educativa. 

2. Proporcionar una formació de màxima qualitat per tal de que cadascun 

dels nostres alumnes assoleixi les seves fites personals en l’àmbit acadèmic i 

professional. 

3. Afavorir el procés maduratiu de l’alumne/a a fi de capacitar-lo per a 

posteriors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i 

professional. 

 

Aquest és el nostre Ideari, pretén ser la definició de qui som d’una manera 

senzilla, però exhaustiva, de manera que qualsevol persona ens conegui 

després de llegir aquestes pàgines. Aquesta definició la farem en tres aspectes 

bàsics de qualsevol tasca educativa: 

 Dimensió sociològica. 

 Dimensió psicològica. 

 Dimensió pedagògica. 
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Dimensió sociològica: 

El Centre considera l’educació en totes les seves etapes com un procés 

integral del desenvolupament de la persona de manera que no només 

s’ensenyaran conceptes i procediments en el marc de cada matèria, sinó que 

es pararà especial atenció a les actituds, valors i normes en un concepte ampli 

del que significa l’EDUCACIÓ. És en aquest sentit que l’Escola considera al 

mateix nivell d’importància l’aprenentatge de matèries com l’educació de valors 

que són els que han de permetre que l'alumne/a s’integri a la societat del futur 

amb una visió oberta , àmplia i no discriminatòria. Per aconseguir-ho l’Escola 

donarà especial importància als següents aspectes: 

 La cooperació com a element fonamental del treball en grup. 

 El respecte com a base de qualsevol actuació de la persona. Tant cap 

a la resta de persones com cap a la natura i el medi ambient. 

 Promoure i fomentar la solidaritat, participant en diferents campanyes 

solidàries.   

 La participació i la tolerància com a factors de convivència dins la 

democràcia. 

 Coneixement i participació de l’alumne/a en els trets bàsics de la 

cultura, la història i la personalitat de Catalunya, com a principal 

element integrador de la persona en la realitat catalana. 

 El diàleg com a eina per facilitat la convivència. 

 La actitud de no discriminació i la integració de la persona com a 

forma de comportament dins del grup, sense tenir en compte diferències 

de caràcter econòmic, racial, social, religioses o de qualsevol altre tipus. 

 Assumpció de les normes socials i el civisme com a instruments 

necessaris en les relacions entre persones. 

 Foment d’un clima agradable de treball, relaxat, on s’exemplifiqui 

l’educació i les relacions humanes que pretenem que els/les alumnes 

desenvolupin. 

 Reflex de la importància que es dóna a aquests aspectes en el 

Reglament, amb la consideració de conductes contràries o 

perjudicials de les faltes de respecte, les mostres d'intolerància o 
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racisme i les actituds insolidàries. 

 Fomentar la reflexió d’aquests aspectes a nivell de família en l’àmbit de 

la tutoria. 

 Valorar tots aquest aspectes amb el Diploma de Valors que es lliurarà 

als alumnes més destacats a final de cada curs, en aquells nivells en els 

quals es consideri que és educatiu. 

En resum, la qualitat humana com a compendi de tots aquests valors i 

principis ha de ser l’objectiu prioritari per aconseguir la plena integració de 

l’alumne en la societat i el seu entorn. 

 

Dimensió psicològica: 

Quant a aquest nivell, l’objectiu principal és ajudar a l’alumne a 

desenvolupar la seva personalitat, donant-li els recursos necessaris des de 

l’etapa infantil fins a la integració en el món laboral o universitari. Les fites 

bàsiques a aconseguir són: 

 La implicació activa de l’alumne com a protagonista del seu propi 

aprenentatge.  

 L’autonomia, entesa com a capacitat de l’alumne de pensar i 

desenvolupar les seves pròpies idees prenent decisions quan calgui. 

 El desenvolupament de les capacitats i trets de personalitat de l’alumne 

respecte a la seva fase evolutiva. 

 La creativitat com a capacitat d’elaborar una realitat pròpia a partir dels 

seus coneixements. 

 

Dimensió pedagògica: 

El català és la llengua en què els/les alumnes fan els primers aprenentatges. 

L’Escola es compromet a adequar els seus mitjans i recursos perquè no es 

produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i aprenentatge de les dues llengües 

oficials. Així mateix treballarà  perquè al llarg del seu procés d’aprenentatge, 

els alumnes coneguin perfectament i puguin desenvolupar-se en les dues 

llengües oficials, català i castellà. 

El Centre mantindrà a les diferents etapes educatives una línia 

metodològica coherent que permeti als/les alumnes el seu creixement com a 
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persones i com a  estudiants. Aquesta línia es concreta amb els següents 

aspectes: 

 Utilització de tècniques de treball perquè l’alumne/a aprengui a 

aprendre. 

 Tenint en compte la diversitat, entesa com la diferència de ritme 

d’aprenentatge dels/les alumnes a cada grup, curs, cicle, l’Escola 

estructurarà els nivells de manera flexible convertint la personalització 

de l’aprenentatge en una característica fonamental del Balmes. 

 Relació dels continguts de les àrees per aconseguir que l’alumne/a 

entengui que a la seva realitat es manifesten d’una manera global i no 

separada. És compromís del Centre recollir i treballar els eixos 

transversals entre matèries. 

 Recerca de la varietat de registres en l’aprenentatge dels alumnes per 

afavorir la seva motivació (audio-visuals, sortides i visites culturals, 

mitjans informàtics, internet, etc.) 

 Reforçament de les matèries instrumentals com a suport fonamental a 

les capacitats mínimes. Això suposarà una atenció prioritària a la 

constant millora de les matèries de llengua catalana, llengua castellana, 

llengua anglesa i matemàtiques. Tot i que això no ha de suposar en cap 

cas que es descuidi a altres àrees del currículum de cada etapa. 

 Preparem a l’alumne per a la seva futura inserció en el món laboral o 

universitari. 

 

Per aconseguir que aquesta metodologia sigui coherent i respongui a la 

línia educativa de l’escola, respectant com és lògic les particularitats de cada 

mestre/a, el Centre potenciarà els següents aspectes: 

 Propiciar el diàleg i el consens entre el professorat. 

 Enfocar el treball amb una orientació paidocèntrica. 

 Possibilitar entre el professorat un coneixement i una concepció de 

l’Escola com un tot. 

 Possibilitar que els/les mestres puguin plantejar-se objectius atractius i 

no rutinaris. 

 Orientar la tasca escolar des d’una perspectiva de futur.  


