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“Cadascú ha de tendir a ésser millor del que és, sense comparar
sense envejar ni menysprear ningú, puix que l’última raó se la seva existència 
consisteix precisament a realitzar la seva pròpi
aquest aspecte, un home és tant o més sociable, com més segur es sent de la 
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1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ                        

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 educ
formatius de grau mitjà i superior de les famílies d’administració, 
química i serveis a la comunitat, el Curs de preparació per a 
formatius de Grau Superior i l’FP 
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 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 través
d'empreses 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 internacionalitz
institucionalització a partir de la carta Erasmus+ (2014
permet incrementar el nombre de titulats superiors amb experiència en la UE, 
promoure l'aprenentatge de llengües i la cultura dels països
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 no discriminació.
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L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari de titularitat 
ca, 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, 
química i serveis a la comunitat, el Curs de preparació per a l’ ingrés
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 

culant 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 través
d'empreses 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 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 no discriminació. 
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L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari de titularitat 
ca, 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 

ativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, Cicles 
formatius de grau mitjà i superior de les famílies d’administració,  electrònica, 

l’ ingrés als cicles 

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 

culant majoritàriament la inserció laboral dels seus alumnes 

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 

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

ació de l'educació; sent la primera la 
2020). Aquest marc ens 

permet incrementar el nombre de titulats superiors amb experiència en la UE, 
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 
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L’INS SEVERO OCHOA, disp
la qualitat certificat  basat en la gestió integrada de la norma ISO 9001 vigent i 
la llei de prevenció de riscos laborals, 
per a la millora continua del sistema i ass
dels seus usuaris i les normatives 
 
2. CONTEXTCONTEXTCONTEXTCONTEXT 

 
2.1 CONTEXT 
 

El nostre centre s’ubica al barri de La Plana d’ Esplugues del Llobregat.
 
Esplugues ha estat tradicionalment un
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) 
municipi 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 ampli
oferta dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat 
s’estengui a una  amplia àrea geogràfica.
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L’INS SEVERO OCHOA, disposa  des de l’any 2006 d’un sistema de gestió de 
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-se que compleix els requisits 
dels seus usuaris i les normatives  aplicables. 

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 

Amb una població de 45.733 habitants (2016)  i una superfície de 4,6 Km2 
municipi 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 ampli
oferta dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat 

amplia àrea geogràfica. 

 PEC 
REVISIÓ 07 

 20/06/2018 

PÀGINA 
1 de 30 
 

des de l’any 2006 d’un sistema de gestió de 
basat en la gestió integrada de la norma ISO 9001 vigent i 

aplicant de forma eficaç els processos 
se que compleix els requisits 

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

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 

i una superfície de 4,6 Km2  el 
municipi disposa de 8 centres d’educació infantil i primària públics i 3 instituts; 

 

La bona situació i comunicació (metro, tram, autobusos), a més de la amplia 
oferta dels ensenyaments impartits, fa que la procedència del nostre alumnat 
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2.2. PARTS INTERESADES  

Parts Parts Parts Parts 
interessadesinteressadesinteressadesinteressades    

RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    

Alumnat Alumnat Alumnat Alumnat     Titulació d’accés, orientació prèvia, carta 
compromís, compliment normatiu  

ProfessoratProfessoratProfessoratProfessorat    Titulació requerida, perfil professional

PASPASPASPAS    Titulació requerida, perfil professional

FamíliesFamíliesFamíliesFamílies    Carta de compromís, compliment de la 
normativa que els afecta 

Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament 
d’Esplugues de d’Esplugues de d’Esplugues de d’Esplugues de 
LLobregatLLobregatLLobregatLLobregat    

Seguiment del Pla educatiu de l’entorn
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NecessitatsNecessitatsNecessitatsNecessitats    ExpectativesExpectativesExpectativesExpectatives

Titulació d’accés, orientació prèvia, carta Formació, orientació, acció tutories, 
creixement personal 

Acompanyament, superació 
d’etapes, titulació final, continuació 
d’estudis, inserció laboral.
Aprenentatge. Creixement i 
maduració personal.

ulació requerida, perfil professional Acollida al centre ( Informació general del 
centre ), formació ( SUG,Sinology, Qualitat, 
Prevenció....) 
Reconeixement. 

Desenvolupament professional

Titulació requerida, perfil professional Acollida al centre ( informació general del 
centre ), formació ( SUG, Sinology, Qualitat, 
Prevenció....) 
Reconeixement 

Desenvolupament professional

Carta de compromís, compliment de la Informació, seguiment, atenció a la diversitat, 
acompanyament 

Ensenyament de qualitat, 
professionalitat i responsabilitat de 
l’equip humà del centre. 

Seguiment del Pla educatiu de l’entorn Implicació en el Municipi Èxit escolar  

ExpectativesExpectativesExpectativesExpectatives    ValidacióValidacióValidacióValidació    

Acompanyament, superació 
d’etapes, titulació final, continuació 
d’estudis, inserció laboral. 
Aprenentatge. Creixement i 
maduració personal. 

Avaluacions, 
Enquestes 

Desenvolupament professional Enquestes 

Desenvolupament professional Enquestes 

Ensenyament de qualitat, 
professionalitat i responsabilitat de 
l’equip humà del centre.  

Reunions AMPA, 
Consell escolar, 
Enquestes 

Consell escolar, 
consell escolar 
municipal 
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Departament Departament Departament Departament 
d’Ensenyamentd’Ensenyamentd’Ensenyamentd’Ensenyament    

Compliment de la normativa. Ús eficient 
de recursos econòmics, manteniment 
edifici i equipaments 

Institucions de Institucions de Institucions de Institucions de 
l’entornl’entornl’entornl’entorn    

Coordinació, persones de contacte de 
referència 

Centres de Centres de Centres de Centres de 
procedènciaprocedènciaprocedènciaprocedència    

Coordinació, traspàs 

EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses    Adequació de l’activitat professional al 
currículum, convenis, acords i 
compromisos 

Centres superiorsCentres superiorsCentres superiorsCentres superiors    Titulació  del nostre alumnat  

Proveïdors Proveïdors Proveïdors Proveïdors     Proveïdors homologats 
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Compliment de la normativa. Ús eficient 
de recursos econòmics, manteniment 

Documentació, normativa, innovació 
educativa, programes,   
 

Èxit escolar bons resultats 
acadèmics , inserció laboral i social

Coordinació, persones de contacte de Persones de contacte de referència la centre Projectes en comú, 
desenvolupament acadèmic i 
personal de l’alumnat

Coordinació, retorn d’informació Progrés satisfactori del seu alumnat

Adequació de l’activitat professional al 
currículum, convenis, acords i 

Coordinació Formació Capacitació de l’alumnat per accedir 
al mon laboral 

Titulació requerida Capacitació de l’alumnat per 
continuar els estudis

Cobrament a termini Mantenir-se com a proveïdor 

Èxit escolar bons resultats 
acadèmics , inserció laboral i social 

Rendiment de 
contes de la 
Direcció, liquidació 
del pressupost 

Projectes en comú, 
desenvolupament acadèmic i 
personal de l’alumnat 

Reunions de 
coordinació 

Progrés satisfactori del seu alumnat Reunions de 
coordinació 

Capacitació de l’alumnat per accedir Seguiment FCT i 
Dual 
Avaluacions, 
memòries, i 
enquestes 

Capacitació de l’alumnat per 
continuar els estudis 

Programes de 
col·laboració . 
Trobades amb ex 
alumes 

se com a proveïdor  Pagaments 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa 
 

 

 

 

3. PRINCIPIS RECPRINCIPIS RECPRINCIPIS RECPRINCIPIS RECTORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITAT
    

3.1 PRINCIPIS RECTORS
    
Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: 
    
Article 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiu
 
1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la
Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:
 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució,
resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la cons
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la
igualtat. 
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats
integració de tots els col·lectius, 
centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació
llibertat d’elecció entre centres públics o centres
poders públics, la llibertat de càtedra del
dels alumnes. 
e) El pluralisme. 
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de
bàsiques i la consecució de
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels
el respecte a la convivència.
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TORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITATTORS. CARACTER PROPI I IDENTITAT 

RINCIPIS RECTORS 

Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació:     

Article 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiuArticle 2. Principis rectors del sistema educatiu. . . .  

u, en el marc dels valors definits per la 
Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució,
resta de legislació vigent. 
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats
integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat
centres sostinguts amb fons públics. 
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació
llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels 

cs, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 
bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i 
el respecte a la convivència. 
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Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

olidació dels valors propis d’una societat 
solidaritat, el respecte i la 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 
basada en la coresponsabilitat de tots els 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
altres que els creats pels 

professorat i la llibertat de consciència 

les competències 
un context d’equitat. 

alumnes al país, i 
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i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin
la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o 
 
2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:
 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques,
emocionals i socials dels alumnes que els permeti
la personalitat, amb un ensenyament
d’acord amb l’Estatut, en
determini llur caràcter propi.
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als
integració social i laboral.
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeix
la constància en el treball.
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma
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i) El respecte i el coneixement del propi cos. 
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós
responsable dels recursos naturals i del paisatge. 
l) El foment de l’emprenedoria. 
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

l’educació més enllà de l’escola. 
o) L’educació al llarg de la vida. 
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin 
la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques,
emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de 

amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, 
d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho 

llur caràcter propi. 
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi

tge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral. 
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i 
la constància en el treball. 
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
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k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

entre dones i homes. 

la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 
adoctrinament. 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 
el ple desenvolupament de 

de base científica, que ha d’ésser laic, 
els centres públics i en els centres privats en què ho 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
i la satisfacció personals. 

alumnes la plena 

rigor, l’honestedat i 

sistemes digitals. 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa 
 

 

 

 

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la
sigui el mitjà de transmissió.
 
3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius
 
a) El funcionament integrat i
b) La flexibilitat suficient per anar
societat. 
c) L’autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional d
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul
fer-lo possible. 
g) La programació de les necessitats educatives territorialment
equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb
i altres administracions públiques.
 

Article 93Article 93Article 93Article 93....    Caràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públics
1. Les administracions han de garantir que els centres públics
titulars siguin referent de qualitat educativa i d’assoliment
d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei
2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica
la pluralitat, trets definidors 
3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis
pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i
d’avaluació, de retiment de comptes,
de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences 
dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.
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i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin 
sigui el mitjà de transmissió. 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats

c) L’autonomia de cada centre. 
d) La participació de la comunitat educativa. 
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment
equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons p
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb 
i altres administracions públiques. 

Caràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públicsCaràcter i projecte educatiu dels centres públics    
1. Les administracions han de garantir que els centres públics
titulars siguin referent de qualitat educativa i d’assoliment 
d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei determina. 
2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb 
la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 
3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis
pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 
d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preserva

de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences 
i de llurs mares, pares o tutors. 
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informació, sigui quin 

següents: 

se adequant a les necessitats canviants de la 

professorat. 
 i el suport per a 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 
amb fons públics. 

 els ajuntaments 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són 
 dels objectius 

i respectuosa amb 

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat  
professionalitat docents, 

d’implicació de les famílies, de preservació 
de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa 
 

 

 

 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte
centre públic ha d’adoptar en exercici
En tot cas, el projecte educatiu
expressament a complir 
alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’en
compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del
d’Educació de Catalunya.

 
 

3.2     IDENTITAT 
 
Som un centre compromès amb la formació 
dels nostres alumnes i les seves
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 
par tal de millorar el procés d’ensenyament aprenentatge. 
inclouríem tant l’aprofundiment en competències digitals, el treball en 
intel.ligència emocional i la formació del docent
professional) com l’actualització dels coneixements en les diferents matèries a 
través d’estades en empreses del sector, formació interna de centre i de zona. 
 

3.3 POLITICA DE QUALITAT
 

L’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOA
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada 
centre públic ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. 
En tot cas, el projecte educatiu de cada centre s’ha de comprometre 

 aquests principis i ha de determinar la relació amb els 
les famílies, la implicació activa del centre en l’en

compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del
d’Educació de Catalunya.    

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 

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

POLITICA DE QUALITAT 

L’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOAL’INS SEVERO OCHOA és un centre d’ensenyament secundari públic depenent 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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educatiu que cada 
que aquesta llei li reconeix. 

de cada centre s’ha de comprometre 
aquests principis i ha de determinar la relació amb els 

les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social i el 
compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 

acadèmica i humana 
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 

del nostre professorat en els diferents àmbits 
En aquesta línia 

inclouríem tant l’aprofundiment en competències digitals, el treball en 
(personal, acadèmic i 

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

és un centre d’ensenyament secundari públic depenent 
 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa 
 

 

 

 

La direcció del centre com a portaveu del Consell escolar, 
compromís de treballar per aconseguir la plena satisfacció del
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 
 
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 det

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 treballador
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 m
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,  
corresponen per al desenvolupament del nostre servei 
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La direcció del centre com a portaveu del Consell escolar,  manifesta el seu 
compromís de treballar per aconseguir la plena satisfacció del
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. 
Revisar i millorar contínuament el sistema de gestió det
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
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 

 la de protecció de dades i totes les a
corresponen per al desenvolupament del nostre servei   
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manifesta el seu 
s 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 

i professionals aptes. 

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

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 preventives en vers la seguretat 

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 de tota la 

otivi 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 
la de protecció de dades i totes les altres que ens 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament

            Institut Severo Ochoa 
 

 

 

 

3.4 3.4 3.4 3.4 MISSIÓ. VISIÓ. VALORS
    

MISSIÓMISSIÓMISSIÓMISSIÓ 
 
Oferir una educació de qualitat a l’abast de tothom 
desenvolupament de la personalitat, amb resp
convivència i als drets i les llibertats fonamentals, amb la finalitat d’aconseguir 
una trajectòria personal, laboral i social d’èxit, tot 
millora contínua com a eina bàsica pel nostre dese
projecció externa.  
 
VISIÓVISIÓVISIÓVISIÓ 
 
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
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 produ
• 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 d
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. VALORS    

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 pel nostre desenvolupament intern i la nostra 

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 

e ocupat en la millora del rendiment acadèmic dels alumnes de les 
diferents etapes educatives per tal que surtin preparats per inserir
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. 
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orientada al ple 
ecte als principis democràtics de 

convivència i als drets i les llibertats fonamentals, amb la finalitat d’aconseguir 
un model de qualitat i 

nvolupament intern i la nostra 

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 

e ocupat en la millora del rendiment acadèmic dels alumnes de les 
diferents etapes educatives per tal que surtin preparats per inserir-se 
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 

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 solidaritat 
e cultures, en un marc de diàleg i convivència. 



 

     
Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament
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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
l’alumnat. 

• Un centre que tingui una infraestructura adequada (millorant espais, 
modernitzant els recursos, 
de qualitat. 
 
VALORSVALORSVALORSVALORS    
 
Allò que caracteritza l’institut i que c
els 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 nous camins formatius, tant en l’àmbit 
de l’educació reglada, la no reglada i la contínua, incidint especialment en 
una formació professionalitza

D. 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.

E. L’atenció a la diversitat orien
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 puguin tenir cadascun dels membres de la 
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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 de tot 

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 

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 

prenedor, la capacitat d’accedir a la informació i saber analitzar
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. 
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.
Declaració d’aconfessionalitat, essent aquest principi exponent del màxim 
respecte a totes les creences que puguin tenir cadascun dels membres de la 
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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 

dret a la diferència de tot 

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

onstitueix la seva manera especial de ser i 

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

prenedor, 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 

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

 
tada cap a l’obtenció del màxim potencial de les 

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

H. Compromís amb la formació de tots els grups d’interès que intervenen en la 
tasca educativa (famílies, docents, alumnes, empreses).

I. Promoció del respecte a l’entorn. 
 

4. OBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTRE
    

Els objectius s’han d’articular a par
2021 són els següents: 
 
a. Millorar dels resultats educatius 
b. Millorar la cohesió social
c. Millorar l’organització i gestió del centre
 
Aquests objectius es concreten en la Programació anual del centr
la revisió del sistema i a  la memòria de gestió.

 
 

5. ORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓ    DEL CENTREDEL CENTREDEL CENTREDEL CENTRE

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
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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.  

OBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTREOBJECTIUS DEL CENTRE    

rticular a partir del Projecte de Direcció. Pel període 2017

Millorar dels resultats educatius  
Millorar la cohesió social 
Millorar l’organització i gestió del centre 

Aquests objectius es concreten en la Programació anual del centr
la revisió del sistema i a  la memòria de gestió. 

DEL CENTREDEL CENTREDEL CENTREDEL CENTRE 

L’estructura organitzativa del centre pretén: 

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

ió diària de tots 
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comunitat educativa, sempre que aquestes siguin respectuoses amb la 

Compromís amb la formació de tots els grups d’interès que intervenen en la 

tir del Projecte de Direcció. Pel període 2017-

Aquests objectius es concreten en la Programació anual del centre i s’avaluen a 

 
cipació 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 
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• 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 
 

6666....        PROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTRE

Els projectes de centre es troben descrits al Projecte de direcció, 
al  PAC i valorats a la memòria

    

7.7.7.7.    PROJECCIÓ EXTEPROJECCIÓ EXTEPROJECCIÓ EXTEPROJECCIÓ EXTERNARNARNARNA

a. Pàgina web de l’institutPàgina web de l’institutPàgina web de l’institutPàgina web de l’institut
a la comunitat educativa i a l’entorn tot el que te a veure amb l’institut.

b. Jornada de porJornada de porJornada de porJornada de portes obertestes obertestes obertestes obertes
seves portes a tots els estudiants i les 
nostres instal·lacions

c. Participació amb el PParticipació amb el PParticipació amb el PParticipació amb el P
d. PartPartPartParticipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. 

l’alumnat en concursos i projectes  vinculats als diferents nivells amb 
l’objectiu de incentivar la motivació i millorar les 
l’alumnat. 

e. Participació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de Mobilit
beques ERASMUS
vinculat a CF. 
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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)

PROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTREPROJECTES DEL CENTRE    

Els projectes de centre es troben descrits al Projecte de direcció, 
memòria de gestió 

RNARNARNARNA    

Pàgina web de l’institutPàgina web de l’institutPàgina web de l’institutPàgina web de l’institut. A través de la web del centre es dona a 
a la comunitat educativa i a l’entorn tot el que te a veure amb l’institut.

tes obertestes obertestes obertestes obertes , amb la seva organització el centre obre les 
seves portes a tots els estudiants i les famílies per donar 

instal·lacions i la nostra oferta educativa. 
Participació amb el PParticipació amb el PParticipació amb el PParticipació amb el Projecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Cicles

icipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. icipació en premis i concursos. El centre promou la 
l’alumnat en concursos i projectes  vinculats als diferents nivells amb 
l’objectiu de incentivar la motivació i millorar les competències

Participació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de MobilitParticipació en Projectes de Mobilitat internacionalat internacionalat internacionalat internacional. Intercanvis culturals i 
ERASMUS+ pels alumnes de CFGS així com del professorat 

  

 PEC 
REVISIÓ 07 

 20/06/2018 

PÀGINA 
1 de 30 
 

Facilitar la interacció entre els diferents integrants de la comunitat educativa, 
possibilitant l’aparició de processos de canvi i propostes d’innovació 

(Pla Anual de Centre) 

Els projectes de centre es troben descrits al Projecte de direcció, desenvolupats 

. A través de la web del centre es dona a conèixer 
a la comunitat educativa i a l’entorn tot el que te a veure amb l’institut. 

, amb la seva organització el centre obre les 
per donar conèixer les 

rojecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Ciclesrojecte del municipi de “ Coneguem els Cicles”””” 
El centre promou la participació de 

l’alumnat en concursos i projectes  vinculats als diferents nivells amb 
competències de 

Intercanvis culturals i 
com del professorat 
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8.8.8.8. CURRICULUMCURRICULUMCURRICULUMCURRICULUM 

Al centre s’imparteixen estudis d’ ESO, 
incorporació al cicles de grau superior ), FP Bàsic
Cicles formatius de grau mitjà  de les 
gestió (CFGM de Gestió administrativa
d’Instal·lacions de telecomunicacions
laboratori ) i de Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGM d’Atenció a les 
persones en situació de dependència)
Animació socio cultural i turística
família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat
productes farmacèutics 
qualitat, de la família professional de Química i  Administració i finances de la
família professional d’Administració i gestió

Les Concrecions curriculars de cada etapa educativa es  poden co
documents: 

_ Projecte curricular d’ESO, BAT i CPI

_ Projecte curricular de CCFF

9.9.9.9. TUTORIATUTORIATUTORIATUTORIA 

Els  Plans d’acció tutorial ( PAT ) es 
revisen anualment. Es poden 

- PAT d’ESO, BAT 
- PAT de CCFF 

    

 
Departamentd’Ensenyament PROJECTE EDUCATIU  

CODI 
REVISIÓ

DATA 

PÀGINA

Al centre s’imparteixen estudis d’ ESO,  BAT, CPI ( Curs de preparació per a la 
de grau superior ), FP Bàsica especialitat electrònica, 

Cicles formatius de grau mitjà  de les famílies professionals d’Admini
Gestió administrativa), d’Electricitat i electrònica (

Instal·lacions de telecomunicacions), de Química ( CFGM d’
i de Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGM d’Atenció a les 

persones en situació de dependència) i Cicles formatius de grau superior d’
Animació socio cultural i turística,  Educació infantil i Integració so

de Serveis socioculturals i a la comunitat, 
productes farmacèutics biotecnològics i afins i Laboratori d’anàlisi i control de 

, de la família professional de Química i  Administració i finances de la
d’Administració i gestió.  

Les Concrecions curriculars de cada etapa educativa es  poden co

ecte curricular d’ESO, BAT i CPI 

_ Projecte curricular de CCFF 

utorial ( PAT ) es desenvolupen per etapes educatives i es 
revisen anualment. Es poden consultar en els documents:  

PAT d’ESO, BAT  
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preparació per a la 
a especialitat electrònica, 

professionals d’Administració i 
d’Electricitat i electrònica (CFGM 

CFGM d’Operacions de 
i de Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGM d’Atenció a les 

icles formatius de grau superior d’ 
Integració social, de la 

,   Fabricació de 
Laboratori d’anàlisi i control de 

, de la família professional de Química i  Administració i finances de la 

Les Concrecions curriculars de cada etapa educativa es  poden consultar en els 

desenvolupen per etapes educatives i es 
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10.10.10.10. PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ    

L’INS d’acord amb la normativa vigent té definit un sistema d’organitza
gestió explicitat en les NOFC. 

Òrgans de govern unipersonals i col·legiats
educació) 

a) El director  

b) L'equip directiu. 

c) El consell escolar. 

d) El claustre del professorat.

Els òrgans unipersonals de direc
d'estudis d’ESO/Batx i CCFF, el coordinador pedagògic, l’administradora i la cap 
d’estudis adjunt de CCFF.

Aquests òrgans unipersonals integren l'equip directiu, que és l'òrgan executiu de 
govern  que treballa d'una manera coordinada en el compliment de les seves 
funcions.  

El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats d
participació en el govern del

Alumnat 

L’alumnat a mes de la participació en el consell escolar, es represe
el delegat i sotsdelegat per classe i s’organitza en el consell de delegats que es 
reuneix trimestralment amb representats de la direcció del centre. També tenen 
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L’INS d’acord amb la normativa vigent té definit un sistema d’organitza
gestió explicitat en les NOFC.  

Òrgans de govern unipersonals i col·legiats  (LLEI 12/2009, del 10 de juliol, 

El claustre del professorat.  

Els òrgans unipersonals de direcció són el director, la  secretària, les
d’ESO/Batx i CCFF, el coordinador pedagògic, l’administradora i la cap 

d’estudis adjunt de CCFF.  

Aquests òrgans unipersonals integren l'equip directiu, que és l'òrgan executiu de 
d'una manera coordinada en el compliment de les seves 

El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats d
participació en el govern del centres. 

L’alumnat a mes de la participació en el consell escolar, es represe
el delegat i sotsdelegat per classe i s’organitza en el consell de delegats que es 
reuneix trimestralment amb representats de la direcció del centre. També tenen 
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L’INS d’acord amb la normativa vigent té definit un sistema d’organització i de 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, 

són el director, la  secretària, les caps 
d’ESO/Batx i CCFF, el coordinador pedagògic, l’administradora i la cap 

Aquests òrgans unipersonals integren l'equip directiu, que és l'òrgan executiu de 
d'una manera coordinada en el compliment de les seves 

El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de 

L’alumnat a mes de la participació en el consell escolar, es representa mitjançant 
el delegat i sotsdelegat per classe i s’organitza en el consell de delegats que es 
reuneix trimestralment amb representats de la direcció del centre. També tenen 
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veu a través de les enquestes d’
l’estada al centre; i també com a portantveu durant l’inicií de les Juntes 
d’avaluació.  

Tanmateix disposen d’una bústia per 

Famílies i AMPA 

La participació dels pares, mares i tutors legals de l’alumnat es garanteix a 
través de la seva presència en tots els òrgans 
AMPA i Consell escolar 

11.11.11.11. PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim 
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya i, a l'article 14, determina que els 
centres públics han d'elaborar, com a part del projecte
lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el marc de re
les llengües en el nostre institut. S
ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, 
pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacio
centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, evidentment, 
pel professorat. 
Es pot consultar en el document PLC
 
12.12.12.12. AVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNA

Els indicadors permeten fer una estimació quantitativa i qual
d’eficàcia en la realització del
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veu a través de les enquestes d’ acollida i satisfacció que es realitzen dura
l’estada al centre; i també com a portantveu durant l’inicií de les Juntes 

Tanmateix disposen d’una bústia per reclamacions i suggeriments.

La participació dels pares, mares i tutors legals de l’alumnat es garanteix a 
e la seva presència en tots els òrgans en que està legalment establert

 

PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC        

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim 
ucatiu de Catalunya i, a l'article 14, determina que els 

centres públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte 
lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el marc de referència de la gestió de 
el nostre institut. S’adreça a tota la comunitat educativa i ha de 

ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, 
pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacio
centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, evidentment, 

Es pot consultar en el document PLC 

AVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNAAVALUACIÓ INTERNA    

Els indicadors permeten fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau 
d’eficàcia en la realització dels processos establerts. 
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atisfacció que es realitzen duran 
l’estada al centre; i també com a portantveu durant l’inicií de les Juntes 

reclamacions i suggeriments. 

La participació dels pares, mares i tutors legals de l’alumnat es garanteix a 
en que està legalment establert: 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim 
ucatiu de Catalunya i, a l'article 14, determina que els 

educatiu, un projecte 

ferència de la gestió de 
’adreça a tota la comunitat educativa i ha de 

ser compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal no docent, 
pels treballadors de les empreses de serveis que realitzin actuacions en el 
centre, pels responsables de les activitats extraescolars al centre i, evidentment, 

itativa del grau 
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Relació d’indicadors: 

-Indicadors d’objectius . Derivats del Proje

- Indicadors de processos. Definits en a cada proc

- Manual d’indicadors bàsics ( MIB )

 

13.13.13.13. GESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ 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.  
 

CodiCodiCodiCodi ProcèsProcèsProcèsProcès

E1 Determinar la estratègia

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 
alumnes 
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Derivats del Projecte de direcció i definits a

Indicadors de processos. Definits en a cada procés. 

Manual d’indicadors bàsics ( MIB ) 

GESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ PER PROCESSOSGESTIÓ 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 

ProcèsProcèsProcèsProcès ResponsableResponsableResponsableResponsable

Determinar la estratègia Director 

Planificar el funcionament del centre Director 

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

Informar, comunicar i gestionar el Director 

Interaccionar amb els grups d’interès Director 

Gestionar la informació i admissió dels Secretària 
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definits al PAC  

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 

ResponsableResponsableResponsableResponsable 

Coord. Qualitat/ Coord. PRL 
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C2 Desenvolupar E/A de l’ESO, Batxillerat i 
CPI 

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

volupar E/A de l’FP Cap d’estudis CCFF
Cap d’estudis adjunt CCFF

Gestionar la satisfacció dels grups Coord. Qualitat

Realitzar la gestió acadèmica i Secretària 

Gestionar els serveis escola-empresa Coordinadora  

estionar les activitats complementàries i Coordinador pedagògic
 

Gestionar l’assessorament 
i l’orientació 

Coordinador pedagògic

Gestionar els serveis complementaris Director 

Gestionar l’equip humà  Director 

tionar els recursos econòmics, els 
equipaments i la infraestructura 

Administradora

-TAC Coord. Informàtica
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Cap d’estudis ESO-Batx/ 
Coordinador pedagògic 

Cap d’estudis CCFF 
Cap d’estudis adjunt CCFF 

Coord. Qualitat 

 FP 

Coordinador pedagògic 

Coordinador pedagògic 

Administradora 

Coord. Informàtica 
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14. 14. 14. 14. DOCUMENTACIÓ DOCUMENTACIÓ DOCUMENTACIÓ DOCUMENTACIÓ ANNEANNEANNEANNE

Organigrama del Centre 

Projecte curricular d’ESO, BAT i CPI
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