
 

  

 

  

Carta de serveis - BTX 
 

 

L’INS Josep Brugulat vol ser un centre de referència en el seguiment i orientació individual 

dels alumnes, en innovació educativa, en crear l’oferta d’activitats per propiciar l’excel·lència 

i en la projecció de tota la vida del centre a la ciutat i la comarca. És per això que assumeix 

els següents compromisos: 

 

 

1- El seguiment i orientació individual 

● Assignar un professor o professora com a tutor individual. Amb ell mantindreu, com a 

mínim, una entrevista per curs i us informarà de l'evolució dels aprenentatges del 

vostre fill, acompanyant-lo en el procés orientador. 

● Assignar un tutor que guiarà l’alumne en el procés d’elaboració del Treball de 

Recerca i facilitarà la relació amb universitats, empreses i entitats que ajudin a fer un 

treball amb la màxima qualitat possible. 

● Posar en contacte l’alumne amb les diferents universitats catalanes i centres on 

s’imparteixin CFGS. 

● Oferir una trobada amb antics alumnes per tal d’intercanviar experiències i resoldre 

dubtes. 

 

 

2- La innovació educativa 

● Facilitar l'accés dels alumnes a la plataforma digital del centre i donar una adreça 

electrònica corporativa a tots els alumnes. 

● Potenciar l'ús de materials didàctics propis del centre. 

● Treballar en diferents projectes interdisciplinaris. 

● Fomentar l’ús de les llengües estrangeres en les diferents matèries amb lectures i 

vídeos en versió original. 

 

 

3- La capacitat de propiciar l'excel·lència 

● Potenciar al màxim les capacitats de cada alumne per tal d’aconseguir l’excel·lència. 

● Comptar amb la presència a l’Institut, en algunes classes de llengua anglesa i 

francesa, d'auxiliars de conversa nadius per tal de potenciar l'expressió oral. 

● Fomentar la participació en els exàmens de reconeixement oficial DELF i 

Cambridge, i també al C1 de català. 

 

 

 

 

 

 

4- La projecció a l'entorn 



 

  

 

● Garantir la participació dels alumnes en activitats culturals de diferents àmbits. 

● Oferir i promocionar la matèria d’Estada a l’Empresa. 

● Promoure els interessos i les iniciatives culturals dels alumnes i dels professors. 

 

 

 

Per aconseguir-ho el centre compta amb un sistema de gestió, en el marc del Programa de 

Qualitat i Millora Contínua, que permet revisar i millorar la seva acció de manera constant 

amb les aportacions de tota la comunitat educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


