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“Cadascú ha de tendir a ésser millor del que és, sense comparar
envejar ni menysprear ningú, puix que l’última raó se
precisament a realitzar la seva pròpia vida i no la dels altres. Sota aquest aspecte, un 
home és tant o més sociable, com més segur es sent de la finalitat de la seva 
existència, es a dir, com més sap on va i per què hi va”.
Emili Mira i López 1933 
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“Cadascú ha de tendir a ésser millor del que és, sense comparar-se amb ningú, sense 
la seva existència consisteix 

precisament a realitzar la seva pròpia vida i no la dels altres. Sota aquest aspecte, un 
home és tant o més sociable, com més segur es sent de la finalitat de la seva 
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1-  INTRODUCCIÓ 
 

L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari de titularitat 
que va iniciar la seva activitat docent l’any 1976 com a centre de formació professional 
impartint estudis reglats de formació professional de primer i segon grau. 
Posteriorment inicià estudis d’ESO i batxillerat i actualment centra la seva oferta
educativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i 
superior de les famílies d’administració,  electrònica, química i serveis a la comunitat, 
el Curs de preparació per a l’ingrés als cicles formatius de Grau Superior i l
Des del seu inici ha estat un centre disposat a participar i innovar en experiències 
educatives. Com a centre d’estudis professionals ha estat vinculat directament amb 
empreses dels seus sectors d’influència mitjançant convenis en pràctiques i 
majoritàriament la inserció laboral dels seus alumnes a les empreses d’àmbit 
comarcal. 
 
Des de l'any 2001 participa en projectes de mobilitat amb diferents països de la UE. A 
partir de llavors s'ha promogut la mobilitat dels nostres alumnes a 
col·laboradores, principalment a Alemanya.
La nostra política de mobilitat internacional treballa per una educació superior 
intel·ligent, sostenible i integradora. És per això que hem dissenyat estratègies 
específiques per a la internacio
institucionalització a partir de la carta Erasmus+ (2014
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L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari de titularitat 
que va iniciar la seva activitat docent l’any 1976 com a centre de formació professional 
impartint estudis reglats de formació professional de primer i segon grau. 
Posteriorment inicià estudis d’ESO i batxillerat i actualment centra la seva oferta
educativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i 
superior de les famílies d’administració,  electrònica, química i serveis a la comunitat, 
el Curs de preparació per a l’ingrés als cicles formatius de Grau Superior i l
Des del seu inici ha estat un centre disposat a participar i innovar en experiències 
educatives. Com a centre d’estudis professionals ha estat vinculat directament amb 
empreses dels seus sectors d’influència mitjançant convenis en pràctiques i 
majoritàriament la inserció laboral dels seus alumnes a les empreses d’àmbit 

Des de l'any 2001 participa en projectes de mobilitat amb diferents països de la UE. A 
partir de llavors s'ha promogut la mobilitat dels nostres alumnes a 
col·laboradores, principalment a Alemanya. 
La nostra política de mobilitat internacional treballa per una educació superior 
intel·ligent, sostenible i integradora. És per això que hem dissenyat estratègies 
específiques per a la internacionalització de l'educació; sent la primera la 
institucionalització a partir de la carta Erasmus+ (2014-2020). Aquest marc ens permet 
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Distribució 

Claustre de 
professors 
Claustre de 
professors 
Claustre de 
professors 

Claustre de 
Professors 

Web de Centre 

SYNOLOGY 

L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari de titularitat pública, 
que va iniciar la seva activitat docent l’any 1976 com a centre de formació professional 
impartint estudis reglats de formació professional de primer i segon grau. 
Posteriorment inicià estudis d’ESO i batxillerat i actualment centra la seva oferta 
educativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i 
superior de les famílies d’administració,  electrònica, química i serveis a la comunitat, 
el Curs de preparació per a l’ingrés als cicles formatius de Grau Superior i l’FP Bàsica. 
Des del seu inici ha estat un centre disposat a participar i innovar en experiències 
educatives. Com a centre d’estudis professionals ha estat vinculat directament amb 
empreses dels seus sectors d’influència mitjançant convenis en pràctiques i  vinculant 
majoritàriament la inserció laboral dels seus alumnes a les empreses d’àmbit 

Des de l'any 2001 participa en projectes de mobilitat amb diferents països de la UE. A 
partir de llavors s'ha promogut la mobilitat dels nostres alumnes a través d'empreses 

La nostra política de mobilitat internacional treballa per una educació superior 
intel·ligent, sostenible i integradora. És per això que hem dissenyat estratègies 

nalització de l'educació; sent la primera la 
2020). Aquest marc ens permet 
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incrementar el nombre de titulats superiors amb experiència en la UE, promoure 
l'aprenentatge de llengües i la cultura dels 
nostres alumnes siguin més competitius al mercat laboral, capaços de participar en 
projectes d'innovació i recerca, respectant la individualitat i garantint els principis de 
no discriminació. 

 
 

L’INS SEVERO OCHOA, disposa  des de l’any 2006 d’un sistema de gestió de la 
qualitat certificat  basat en la gestió integrada de la norma ISO 9001 vigent i la llei de 
prevenció de riscos laborals,  aplicant de forma eficaç els processos per a la millora 
continua del sistema i assegurant
normatives  aplicables. 

 
 

2- IDENTITAT 
 

Som un centre compromès amb la formació  i orientació  acadèmica i humana dels 
nostres alumnes i les seves famílies,  que col·labora  activament amb 
empresarial i les activitats socioculturals del municipi. El nostre projecte educatiu 
parteix de les característiques socials i culturals del context escolar i productiu.

 
Impulsem la formació permanent del nostre professorat en els diferents àmb
de millorar el procés d’ensenyament aprenentatge.  En aquesta línia inclouríem tant 
l’aprofundiment en competències digitals, el treball en intel.ligència emocional i la 
formació del docent-orientador (personal, acadèmic i professional) com l’a
dels coneixements en les diferents matèries a través d’estades en empreses del 
sector, formació interna de centre i de zona. 

 
 
3- MISSIÓ 
 

Oferir una educació de qualitat a l’abast de tothom  orientada al ple desenvolupament 
de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i 
les llibertats fonamentals, amb la finalitat d’aconseguir una trajectòria personal
i social d’èxit, tot  seguint  un model de qualitat i millora contínua com a eina bàsica 
pel nostre desenvolupament intern i la nostra projecció externa. 

 
 

4. VISIÓ 
 

L’institut aspira a ser: 
● Un centre d’educació secundària que vetlla per la millora de la qualitat dels 

serveis educatius que dona a la població d’Esplugues de Llobregat i la seva 
comarca.  

● Un centre ocupat en la millora del rendiment acadèmic dels alumnes de les 
diferents etapes educatives per tal que surtin preparats per inserir

 

Departamentd’Ensenyament 
PROJECTE EDUCATIU 

CODI 

REVISIÓ 

DATA 

PÀGINA 

incrementar el nombre de titulats superiors amb experiència en la UE, promoure 
l'aprenentatge de llengües i la cultura dels països de la Unió Europea i facilitar que els 
nostres alumnes siguin més competitius al mercat laboral, capaços de participar en 
projectes d'innovació i recerca, respectant la individualitat i garantint els principis de 

OA, disposa  des de l’any 2006 d’un sistema de gestió de la 
qualitat certificat  basat en la gestió integrada de la norma ISO 9001 vigent i la llei de 
prevenció de riscos laborals,  aplicant de forma eficaç els processos per a la millora 

ma i assegurant-se que compleix els requisits dels seus usuaris i les 

Som un centre compromès amb la formació  i orientació  acadèmica i humana dels 
nostres alumnes i les seves famílies,  que col·labora  activament amb 
empresarial i les activitats socioculturals del municipi. El nostre projecte educatiu 
parteix de les característiques socials i culturals del context escolar i productiu.

Impulsem la formació permanent del nostre professorat en els diferents àmb
de millorar el procés d’ensenyament aprenentatge.  En aquesta línia inclouríem tant 
l’aprofundiment en competències digitals, el treball en intel.ligència emocional i la 

orientador (personal, acadèmic i professional) com l’a
dels coneixements en les diferents matèries a través d’estades en empreses del 
sector, formació interna de centre i de zona.  

Oferir una educació de qualitat a l’abast de tothom  orientada al ple desenvolupament 
de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i 
les llibertats fonamentals, amb la finalitat d’aconseguir una trajectòria personal
i social d’èxit, tot  seguint  un model de qualitat i millora contínua com a eina bàsica 
pel nostre desenvolupament intern i la nostra projecció externa.  

Un centre d’educació secundària que vetlla per la millora de la qualitat dels 
serveis educatius que dona a la població d’Esplugues de Llobregat i la seva 

Un centre ocupat en la millora del rendiment acadèmic dels alumnes de les 
diferents etapes educatives per tal que surtin preparats per inserir
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incrementar el nombre de titulats superiors amb experiència en la UE, promoure 
països de la Unió Europea i facilitar que els 

nostres alumnes siguin més competitius al mercat laboral, capaços de participar en 
projectes d'innovació i recerca, respectant la individualitat i garantint els principis de 

OA, disposa  des de l’any 2006 d’un sistema de gestió de la 
qualitat certificat  basat en la gestió integrada de la norma ISO 9001 vigent i la llei de 
prevenció de riscos laborals,  aplicant de forma eficaç els processos per a la millora 

se que compleix els requisits dels seus usuaris i les 

Som un centre compromès amb la formació  i orientació  acadèmica i humana dels 
nostres alumnes i les seves famílies,  que col·labora  activament amb el teixit 
empresarial i les activitats socioculturals del municipi. El nostre projecte educatiu 
parteix de les característiques socials i culturals del context escolar i productiu. 

Impulsem la formació permanent del nostre professorat en els diferents àmbits par tal 
de millorar el procés d’ensenyament aprenentatge.  En aquesta línia inclouríem tant 
l’aprofundiment en competències digitals, el treball en intel.ligència emocional i la 

orientador (personal, acadèmic i professional) com l’actualització 
dels coneixements en les diferents matèries a través d’estades en empreses del 

Oferir una educació de qualitat a l’abast de tothom  orientada al ple desenvolupament 
de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i 
les llibertats fonamentals, amb la finalitat d’aconseguir una trajectòria personal, laboral 
i social d’èxit, tot  seguint  un model de qualitat i millora contínua com a eina bàsica 

 

Un centre d’educació secundària que vetlla per la millora de la qualitat dels 
serveis educatius que dona a la població d’Esplugues de Llobregat i la seva 

Un centre ocupat en la millora del rendiment acadèmic dels alumnes de les 
diferents etapes educatives per tal que surtin preparats per inserir-se 
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exitosament en la societat que els acull, com a persones amb esperit crític, 
obert, tolerant, cooperador i dem

● Un centre en el qual les persones que en formen part són partícips d’un 
projecte educatiu comú s’hi senten a gust i assumeixen la complexitat i 
diversitat d’un institut públic ben imbricat en la vila, l’entorn i el país.

● Un centre arrelat a la xar
● Un centre obert a la comunicació i l’intercanvi amb d’altres institucions 

educatives i empresarials a nivell europeu.
● Un centre que fomenta l’educació intercultural, basada en la igualtat, la 

solidaritat i el respecte a la dive
convivència. L’institut potencia una educació per a la cohesió social, basada en 
la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context bilingüe i 
en els elements que garanteixen la igualtat d’oportunit
de tot l’alumnat. 

● Un centre que tingui una infraestructura adequada (millorant espais, 
modernitzant els recursos,  aplicant les TIC...) per tal d’oferir un servei educatiu 
de qualitat. 

 
 
4- VALORS 

 
Allò que caracteritza l’institu
seus valors són: 

 
A. El respecte i la tolerància a la diferència.
B. El foment en el nostre alumnat del pensament crític, la resolució de problemes, 

la col·laboració, el treball en equip, la iniciativa i esperit emprenedor, la 
capacitat d’accedir a la informació i saber analitzar

C. El ser un centre amb vocació d’iniciar 
l’educació reglada, la no reglada i la contínua, incidint especialment en una 
formació professionalitzadora.

D. La prioritat d’atendre a cada alumne segons les seves possibilitats i 
idiosincràsia, establint individual
correcta inserció dels alumnes en la societat que els acull.

E. L’atenció a la diversitat orientada cap a l’obtenció del màxim potencial de les 
capacitats i talents individuals dels alumnes.

F. Model organitzatiu, basat en la qualitat i la millora contínua, fan del centre una 
institució educativa on la qualitat és un tret diferenciador i característic.

G. Declaració d’aconfessionalitat, essent aquest principi exponent del màxim 
respecte a totes les creences que pu
comunitat educativa, sempre que aquestes siguin respectuoses amb la dignitat 
i els drets universals de les persones. 

H. Compromís amb la formació de tots els grups d’interès que intervenen en la 
tasca educativa (famílie

I. Promoció del respecte a l’entorn. 
 
 

 

Departamentd’Ensenyament 
PROJECTE EDUCATIU 

CODI 

REVISIÓ 

DATA 

PÀGINA 

exitosament en la societat que els acull, com a persones amb esperit crític, 
obert, tolerant, cooperador i democràtic. 
Un centre en el qual les persones que en formen part són partícips d’un 
projecte educatiu comú s’hi senten a gust i assumeixen la complexitat i 
diversitat d’un institut públic ben imbricat en la vila, l’entorn i el país.
Un centre arrelat a la xarxa productiva de la comarca. 
Un centre obert a la comunicació i l’intercanvi amb d’altres institucions 
educatives i empresarials a nivell europeu. 
Un centre que fomenta l’educació intercultural, basada en la igualtat, la 
solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i 
convivència. L’institut potencia una educació per a la cohesió social, basada en 
la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context bilingüe i 
en els elements que garanteixen la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència 

Un centre que tingui una infraestructura adequada (millorant espais, 
modernitzant els recursos,  aplicant les TIC...) per tal d’oferir un servei educatiu 

Allò que caracteritza l’institut i que constitueix la seva manera especial de ser i els 

El respecte i la tolerància a la diferència. 
El foment en el nostre alumnat del pensament crític, la resolució de problemes, 
la col·laboració, el treball en equip, la iniciativa i esperit emprenedor, la 
capacitat d’accedir a la informació i saber analitzar-la.  
El ser un centre amb vocació d’iniciar nous camins formatius, tant en l’àmbit de 
l’educació reglada, la no reglada i la contínua, incidint especialment en una 
formació professionalitzadora. 
La prioritat d’atendre a cada alumne segons les seves possibilitats i 
idiosincràsia, establint individualment itineraris i objectius, així com vetllar per la 
correcta inserció dels alumnes en la societat que els acull.
L’atenció a la diversitat orientada cap a l’obtenció del màxim potencial de les 
capacitats i talents individuals dels alumnes. 

tiu, basat en la qualitat i la millora contínua, fan del centre una 
institució educativa on la qualitat és un tret diferenciador i característic.
Declaració d’aconfessionalitat, essent aquest principi exponent del màxim 
respecte a totes les creences que puguin tenir cadascun dels membres de la 
comunitat educativa, sempre que aquestes siguin respectuoses amb la dignitat 
i els drets universals de les persones.  
Compromís amb la formació de tots els grups d’interès que intervenen en la 
tasca educativa (famílies, docents, alumnes, empreses). 
Promoció del respecte a l’entorn.  
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exitosament en la societat que els acull, com a persones amb esperit crític, 

Un centre en el qual les persones que en formen part són partícips d’un 
projecte educatiu comú s’hi senten a gust i assumeixen la complexitat i 
diversitat d’un institut públic ben imbricat en la vila, l’entorn i el país. 

Un centre obert a la comunicació i l’intercanvi amb d’altres institucions 

Un centre que fomenta l’educació intercultural, basada en la igualtat, la 
rsitat de cultures, en un marc de diàleg i 

convivència. L’institut potencia una educació per a la cohesió social, basada en 
la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context bilingüe i 

ats i el dret a la diferència 

Un centre que tingui una infraestructura adequada (millorant espais, 
modernitzant els recursos,  aplicant les TIC...) per tal d’oferir un servei educatiu 

t i que constitueix la seva manera especial de ser i els 

El foment en el nostre alumnat del pensament crític, la resolució de problemes, 
la col·laboració, el treball en equip, la iniciativa i esperit emprenedor, la 

nous camins formatius, tant en l’àmbit de 
l’educació reglada, la no reglada i la contínua, incidint especialment en una 

La prioritat d’atendre a cada alumne segons les seves possibilitats i 
ment itineraris i objectius, així com vetllar per la 

correcta inserció dels alumnes en la societat que els acull. 
L’atenció a la diversitat orientada cap a l’obtenció del màxim potencial de les 

tiu, basat en la qualitat i la millora contínua, fan del centre una 
institució educativa on la qualitat és un tret diferenciador i característic. 
Declaració d’aconfessionalitat, essent aquest principi exponent del màxim 

guin tenir cadascun dels membres de la 
comunitat educativa, sempre que aquestes siguin respectuoses amb la dignitat 

Compromís amb la formació de tots els grups d’interès que intervenen en la 
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5-  INFORMACIÓ DE L’ENTORN
 

El nostre centre s’ubica al barri de La Plana d’ Esplugues del Llobregat.
 

Esplugues ha estat tradicionalment un punt d’enllaç de camins i carreteres entre 
capital catalana i la resta de la comarca i el país. En l’actualitat, és una ciutat de 
serveis, propera a la gran ciutat que ha sabut conservar la seva identitat.
 
Amb una població de 45.733 habitants (2016)  i una superfície de 4,6 Km
disposa de 8 centres d’educació infantil i primària públics i 3 instituts; essent el nostre 
l’únic que ofereix ensenyaments professionals. 
 
La bona situació i comunicació (metro, tram, autobusos), a més de la amplia oferta 
dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat s’extengui a 
una  amplia àrea geogràfica.  
 
 

 
6- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
 

L’estructura organitzativa del centre pretén:
 
- Situar el projecte pedagògic en el nucli de la gestió del centre

- Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, 

afavorint els processos de reflexió i discussió i augmentant el nivell 

d’implicació i compromís amb les decisions.

- Generar una cultura que faci de la qualitat i millora contínua la base de 

l’actuació diària de tots

- Facilitar la interacció entre els diferents integrants de la comunitat educativa, 

possibilitant l’aparició de processos de canv

 
Els òrgans de gestió i coordinació queden definits al PAC  (Pla Anual de Centre)
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INFORMACIÓ DE L’ENTORN 

El nostre centre s’ubica al barri de La Plana d’ Esplugues del Llobregat.

Esplugues ha estat tradicionalment un punt d’enllaç de camins i carreteres entre 
capital catalana i la resta de la comarca i el país. En l’actualitat, és una ciutat de 
serveis, propera a la gran ciutat que ha sabut conservar la seva identitat.

Amb una població de 45.733 habitants (2016)  i una superfície de 4,6 Km
posa de 8 centres d’educació infantil i primària públics i 3 instituts; essent el nostre 

l’únic que ofereix ensenyaments professionals.  

La bona situació i comunicació (metro, tram, autobusos), a més de la amplia oferta 
dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat s’extengui a 
una  amplia àrea geogràfica.   

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

va del centre pretén: 

Situar el projecte pedagògic en el nucli de la gestió del centre

Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, 

afavorint els processos de reflexió i discussió i augmentant el nivell 

compromís amb les decisions. 

Generar una cultura que faci de la qualitat i millora contínua la base de 

l’actuació diària de tots 

Facilitar la interacció entre els diferents integrants de la comunitat educativa, 

possibilitant l’aparició de processos de canvi i propostes d’innovació

Els òrgans de gestió i coordinació queden definits al PAC  (Pla Anual de Centre)
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El nostre centre s’ubica al barri de La Plana d’ Esplugues del Llobregat. 

Esplugues ha estat tradicionalment un punt d’enllaç de camins i carreteres entre la 
capital catalana i la resta de la comarca i el país. En l’actualitat, és una ciutat de 
serveis, propera a la gran ciutat que ha sabut conservar la seva identitat. 

Amb una població de 45.733 habitants (2016)  i una superfície de 4,6 Km2  el municipi 
posa de 8 centres d’educació infantil i primària públics i 3 instituts; essent el nostre 

La bona situació i comunicació (metro, tram, autobusos), a més de la amplia oferta 
dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat s’extengui a 

Situar el projecte pedagògic en el nucli de la gestió del centre 

Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, 

afavorint els processos de reflexió i discussió i augmentant el nivell 

Generar una cultura que faci de la qualitat i millora contínua la base de 

Facilitar la interacció entre els diferents integrants de la comunitat educativa, 

i i propostes d’innovació 

Els òrgans de gestió i coordinació queden definits al PAC  (Pla Anual de Centre) 
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7- GESTIÓ PER PROCESSOS
 

En aplicació de la norma ISO 9001:2015, el centre ha determinat els processos 
necessaris per al sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació en tota 
l’organització.  
 

Codi 

E1 Elaborar i revisar  la documentació estratègica

E2 Planificar el funcionament del centre

E3 Desenvolupar i revisar el sistema integrat de gestió 

E4 Informar, comunicar i gestionar el coneixement

E5 Interaccionar amb els grups d’interès interns i externs

C1 Gestionar la informació i admisió dels alumnes

C2 Desenvolupar E/A de l’ESO

C3 Desenvolupar E/A de l’FP 

C4 Gestionar la satisfacció dels grups d’interès

S1 Realitzar la gestió acadèmica i administrativa

S2 Gestionar els serveis escola

S3 Gestionar les activitats complementàries i extraescolars

S4 Gestionar l’assessorament psicopedagògic  i l’orientació

S5 Gestionar els serveis complementaris

S6 Gestionar l’equip humà  

S7 Gestionar els recursos econòmics, els equipaments i la 
infraestructura 

S8 Gestionar les TIC-TAC 

 

Departamentd’Ensenyament 
PROJECTE EDUCATIU 

CODI 

REVISIÓ 

DATA 

PÀGINA 

GESTIÓ PER PROCESSOS 

En aplicació de la norma ISO 9001:2015, el centre ha determinat els processos 
necessaris per al sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació en tota 

Procès 

Elaborar i revisar  la documentació estratègica Director

Planificar el funcionament del centre Director

Desenvolupar i revisar el sistema integrat de gestió  Coord. Qualitat/ Coord. PRL

Informar, comunicar i gestionar el coneixement Coord. Comunicació/ Coord. 
Informàtica

amb els grups d’interès interns i externs Coord. Comunicació

Gestionar la informació i admisió dels alumnes Secretària

Desenvolupar E/A de l’ESO, Batxillerat i CAS Cap d’estudis ESO
Coordinador pedagògic

 Cap d’estudis CCFF
Cap d’estudis adjunt CCFF

Gestionar la satisfacció dels grups d’interès Coord. Qualitat

Realitzar la gestió acadèmica i administrativa Secretària

Gestionar els serveis escola-empresa Coord.  FP

complementàries i extraescolars Coordinador pedagògic

Gestionar l’assessorament psicopedagògic  i l’orientació Coordinador pedagògic

Gestionar els serveis complementaris Director

Director

econòmics, els equipaments i la Administradora

Coord. Informàtica
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En aplicació de la norma ISO 9001:2015, el centre ha determinat els processos 
necessaris per al sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació en tota 

Responsable 

Director 

Director 

Coord. Qualitat/ Coord. PRL 

Coord. Comunicació/ Coord. 
Informàtica 

Coord. Comunicació 

Secretària 

Cap d’estudis ESO-Batx/ 
Coordinador pedagògic 

d’estudis CCFF 
Cap d’estudis adjunt CCFF 

Coord. Qualitat 

Secretària 

Coord.  FP 

Coordinador pedagògic 

Coordinador pedagògic 

Director 

Director 

Administradora 

Coord. Informàtica 



 

            Generalitat de Catalunya

            Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa

 

 

 

INTERRELACIÓ PROCESSOS
 

Tots els processos estan interrelacionats. 
troba descrita a la fitxa de cada procés
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NTERRELACIÓ PROCESSOS 

Tots els processos estan interrelacionats. La interrelació entre els processos es 
xa de cada procés. 
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La interrelació entre els processos es 
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            Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa

 

 

 
 
 
 
 
POLITICA DE QUALITAT
 

L’INS SEVERO OCHOA és un centre d’ensenyament secundari públic depenent 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

La direcció del centre com a portaveu del Consell escolar,  manifesta el seu 

compromís de treballar per aconseguir la plena satisfacció dels seus alumnes 

com a usuaris directes dels seus serveis formatius, de les seves famílies i de les 

empreses dels sectors d’influència com a ens que reben el resultat de la seva 

formació traduït en millora aca

 

Aquesta intenció es tradueix en els següents compromisos de qualitat

seguretat i salut laboral 

 

 Identificar els requisits dels nostres clients. 

 Satisfer les necessitats dels nostres clients.

 Revisar i millorar contínuament el sistema de gestió detectant els 

possibles defectes en estat inicial i posant mesures per evitar que es 

repeteixin, aconseguint una millora continua del sistema, tenint en 

compte els aspectes mediambientals i les accions preventive

seguretat i salut dels treballadors  i alumnes del centre, assegurant

que es compleixen tots els requisits de la llei de Prevenció de riscos 

laborals, per tal de millorar les condicions de treball amb la col·laboració 

de tota la comunitat e

 Crear i mantenir una atmosfera que motivi i impliqui a la comunitat 

educativa a treballar en la millora contínua de la qualitat, la seguretat i 

salut i fomentar el treball en equip.

 Assegurar el compliment de la Normativa del Departament 

d’Ensenyament,  la de protecció de dades i totes les altres que ens 

corresponen per al desenvolupament del nostre servei  
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POLITICA DE QUALITAT 

és un centre d’ensenyament secundari públic depenent 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La direcció del centre com a portaveu del Consell escolar,  manifesta el seu 

treballar per aconseguir la plena satisfacció dels seus alumnes 

com a usuaris directes dels seus serveis formatius, de les seves famílies i de les 

empreses dels sectors d’influència com a ens que reben el resultat de la seva 

formació traduït en millora acadèmica, inserció laboral  i professionals aptes.

Aquesta intenció es tradueix en els següents compromisos de qualitat

Identificar els requisits dels nostres clients.  

Satisfer les necessitats dels nostres clients. 

millorar contínuament el sistema de gestió detectant els 

possibles defectes en estat inicial i posant mesures per evitar que es 

repeteixin, aconseguint una millora continua del sistema, tenint en 

compte els aspectes mediambientals i les accions preventive

seguretat i salut dels treballadors  i alumnes del centre, assegurant

que es compleixen tots els requisits de la llei de Prevenció de riscos 

laborals, per tal de millorar les condicions de treball amb la col·laboració 

de tota la comunitat educativa.  

Crear i mantenir una atmosfera que motivi i impliqui a la comunitat 

educativa a treballar en la millora contínua de la qualitat, la seguretat i 

salut i fomentar el treball en equip. 

Assegurar el compliment de la Normativa del Departament 

yament,  la de protecció de dades i totes les altres que ens 

corresponen per al desenvolupament del nostre servei   
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és un centre d’ensenyament secundari públic depenent 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

La direcció del centre com a portaveu del Consell escolar,  manifesta el seu 

treballar per aconseguir la plena satisfacció dels seus alumnes 

com a usuaris directes dels seus serveis formatius, de les seves famílies i de les 

empreses dels sectors d’influència com a ens que reben el resultat de la seva 

dèmica, inserció laboral  i professionals aptes. 

Aquesta intenció es tradueix en els següents compromisos de qualitat i de 

millorar contínuament el sistema de gestió detectant els 

possibles defectes en estat inicial i posant mesures per evitar que es 

repeteixin, aconseguint una millora continua del sistema, tenint en 

compte els aspectes mediambientals i les accions preventives en vers la 

seguretat i salut dels treballadors  i alumnes del centre, assegurant-se 

que es compleixen tots els requisits de la llei de Prevenció de riscos 

laborals, per tal de millorar les condicions de treball amb la col·laboració 

Crear i mantenir una atmosfera que motivi i impliqui a la comunitat 

educativa a treballar en la millora contínua de la qualitat, la seguretat i 

Assegurar el compliment de la Normativa del Departament 

yament,  la de protecció de dades i totes les altres que ens 


