
 

  

 

  

Carta de serveis - ESO 
 

 

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

dels alumnes, en innovació educativa, en crear 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 atenció 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 i maduratiu. 

● Utilitzar diferents estratègies per tal d'assegurar l’aprenentatge significatiu i 

l'assoliment del major nivell en les proves externes d’avaluació. 

● Assegurar que els alumnes coneixen els criteris d'avaluació de cada matèria i que hi 

tenen accés durant el curs. 

● Assegurar un control estricte d'assistència amb comunicació telefònica amb la 

família si es detecta una absència no justificada prèviament. Proporcionar també a 

les famílies accés a la intranet del centre per poder consultar en tot moment les 

incidències, faltes de deures i material, retards... 

 

 

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. 

● Introduir els alumnes en noves metodologies i recursos a l'aula. 

● Potenciar l'ús de materials didàctics propis del centre i abaratir el cost de la compra 

dels llibres de text. 

 

 

3- 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. 

● Potenciar i promoure la creativitat dels alumnes i l'expressió artística en activitats 

dins i fora el centre 

 

 

 

 

 



 

  

 

4- La projecció a l'entorn 

● Garantir la participació dels alumnes en activitats culturals i esportives de diferents 

àmbits 

● Sensibilitzar l'alumnat en la protecció del medi ambient 

● Ensenyar i fomentar l'ús de les biblioteques i dinamitzar la del centre a través de 

diferents activitats culturals, fora i dins del marc escolar. 

● 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. 


