INSTITUT DE
FLIX
Carta de serveis

ESO
BATXILLERATS
PFI
CICLE FORMATIU ADMINISTRATIU
(grau mitjà)
CICLE FORMATIU ELECTROMECÀNIC
(grau mitjà i grau superior)

Centre de

Qualitat

i referència a la comarca

Inscriu-te!

La nostra història
L’institut de Flix és un centre de titularitat pública que depèn del Departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És el resultat de la fusió de l’institut de
Batxillerat de Flix i l’Escola Municipal de Formació Professional tot i que els seus
antecedents històrics són més antics, ja que és l’hereu del “Colegio Libre Adoptado
Nuestra Señora del Remedio”, fundat l’any 1963.
L’Institut Flix sempre ha estat un Centre de reconegut prestigi en el seu entorn per la seva
oferta formativa.

 La nostra missió
La missió de l’Institut de Flix és proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat,
que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar
en la seva vida acadèmica personal i professional. Treballem per aconseguir la formació
integral de la totalitat dels alumnes segons les seves necessitats i la seva diversitat .
Així mateix la nostra missió és formar alumnes competencials i amb excel·lents resultats
educatius .
La nostra missió és ser un institut vinculat a l'entorn social, econòmic i cultural i ser el
centre de referència de la nostra comarca.

 La nostra visió
La visió de l’Institut de Flix és ser un referent a la comarca de la Ribera d’Ebre i donar
compliment a tots els objectius que ens proposem com a centre i a les necessitats
formatives de l'entorn. Volem donar resposta a la demanda de l’alumnat, les famílies, les
empreses i institucions. Un centre vinculat tant amb la comunitat educativa com amb
l’entorn professional més proper.
L’INS de FLIX vol esdevenir un centre que:
•

Generi unes altes expectatives d’èxit entre el seu alumnat i una autoestima positiva en
les pròpies possibilitats per enfrontar-se als reptes personals, acadèmics i/o
professionals que vulguin marcar-se.

•

Asseguri les competències bàsiques a l’educació secundària obligatòria a tota la
diversitat de l’alumnat.

•

Fomenti uns continguts curriculars en la formació professional que asseguri les
competències necessàries en concordança a les demandes del món empresarial i
s’adapti a les necessitats i exigències de l’entorn. Potenciant la vinculació amb
empreses i institucions de la zona per tal d’aconseguir sinergies.

•

Treballi de manera estratègica amb qualitat i millora per excel·lir en resultats i ser
centre de referència en l’acreditació i reconeixement de competències professionals.

•

Les llengües estrangeres, tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)
tinguin una atenció preferent en totes les seves etapes .
Desenvolupi al màxim el talent, l’esperit crític , innovador i de recerca així com
l’emprenedoria.

•
•

Els eixos bàsics siguin : l’orientació personal i professional, el bon clima relacional,
l’educació emocional, per treure partit de les capacitats personals i l’alumnat formi el
seu propi projecte de vida.

•

Tingui un equip de professors cohesionat, amb objectius comuns que afavoreixin el
treball en equip i metodologies consensuades i diversificades, que es formi en
projectes de formació i innovació adreçats a la millora contínua.

•
•

Afavoreixi la internacionalització amb projectes europeus i pràctiques a l’estranger.
Afavoreixi i incrementi la participació dels pares coresponsabilitzant‐los de la gestió
educativa.

•

Que el clima relacional entre els membres de la comunitat educativa (famílies,
professorat, empreses i alumnat) afavoreixi la confiança, la participació i el respecte
en el paper de cadascú en el procés educatiu, on tothom es senti satisfet pels
resultats obtinguts.

•

Treballi en unes directrius més capdavanteres i innovadores que converteixin el nostre
centre en un referent principal de l’entorn en l’àmbit educatiu

 La nostra política
La política de qualitat de l’Institut de Flix, és poder satisfer les expectatives i
necessitats educatives de l’alumnat així com la seva formació integral i en general de tots
els grups d’interès de la nostra comunitat educativa, oferint-los uns serveis de qualitat,
cercant la millora contínua com a tret d’identitat.
Per això hem establer un sistema de qualitat basat en la ISO 9001:2015 amb la finalitat de
generar dinàmiques que comprenen tots els processos relacionats amb el sistema de
gestió de la qualitat, com els estratègics, els claus (relacionats amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge) i els de suport, així com la creació d’equips de millora que
fomentin l’anàlisi i reflexió de la pràctica docent per adquirir l’excel·lència.
Des del centre es treballa per tal de disposar d’un manual de gestió de la qualitat on s’hi
recullen tots els processos i procediments que descriuen el nostre funcionament. Per
constatar el que fem, s’han creat i/o modificat tot un seguit de registres i s’ha fixat un recull
d’indicadors que permetran analitzar de forma sistemàtica el grau de millora que es va
assolint.

 Els nostres valors
Entenem per valors els principis ètics i de funcionament que guien la presa de decisions i
el treball quotidià del centre. El conjunt de valors més significatius que defineixen l‘Institut
de Flix són:
Respecte: Respecte per la pluralitat, per les diferències significatives, fent de la inclusió ,
la coeducació i la diversitat un element enriquidor. Respecte per les persones i per la
mateixa institució,
Es treballa pel foment de la tolerància, la solidaritat, la cohesió i el compromís social i per
la millora general de la convivència, mitjançant programes específics de centre
Participació: Centre dialogant on es fomenten les relacions interpersonals per arribar a
acords comuns i on es cerca el consens a l’hora de definir objectius, estratègies i
actuacions, on es fomenta el treball en xarxa i la participació conjunta per establir criteris
de coresponsabilitat.
Un centre on s’anima l’alumnat a participar en les decisions de l’institut per tal que se senti
responsable.
Responsabilitat i compromís: Centre compromès i responsable amb la cultura, les
tradicions i la llengua catalana. Compromès, amb les institucions, les empreses i amb el
medi ambient, fomentant els valors del treball, les competències transversals, el talent
professional i la cultura emprenedora.
Esforç: Un centre on es fomenta la cultura de l’esforç, de l’ autosuperació i el raonament.
El centre que treballa per formar alumnes responsables, i amb esperit crític, tant
mitjançant el currículum com en els diferents projectes de centre.

 Els nostres serveis
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 Trets característics
•

Grups reduïts

d’estudiants

•

Adaptació a la demanda

•

Alt índex de superació

•

Metodologia de treball

•

FP amb

•

Assessorament psicològic

•

Orientació

•

Treball en educació

•

Treball en preservació
TREBALLS DE SÍNTESI

del patrimoni

•

Preparació per certificació

DELF (francès) i PET (anglès)

•

Taxa d’ocupació en acabar la FP del 90

•

Taxa d’aprovat de les proves PAU al batxillerat gairebé del 100

•

Important nombre de treballs

•

Competicions esportives a hores de pati

•

Setmana cultural, xerrades,

•

Protocol assetjament #aquiproubullying b-resol

•

Participació a fires

•

Internacionalització amb el programa

educativa

de les etapes

pràctica

pràctiques a les empreses del territori i FP DUAL a
empreses zona
i sanitari

personalitzada

(Pla d’orientació de centre)

emocional en totes les etapes
local i comarcal : TRADIJOC,

%
%

de recerca premiats
conferències i sortides escolars

i jornades estatals
ERASMUS + i Carta de mobilitat

internacional
•

Emprenedoria real a l’aula : Cooperativa INSOAP

•

Programa de gestió documental Clickedu : informació puntual a les famílies

 Altres
•

serveis i projectes

Centre col·laborador amb l’Institut Obert de Catalunya.

• Innovació. Creació d’aplicacions mòbils. Impulsem
ESO

iOC
la informàtica. Optativa 4t

•

Innovació. Impulsem

•

B1 Preliminary Cambridge English qualifications (PET). 3r ESO

•

A2 Allianse Française. 4t ESO DELF

•

Servei d’assessorament en la formació professional

la robòtica. Optativa 4tESO

• Servei de reconeixement en la formació professional
•

FP dual

• PFI
•

Projecte de convivència

•

Xarxa de competències bàsiques

•

Mediació escolar

•

Projecte d’emprenedoria

•

Centre de pràctiques de Màster

•

Centre que forma part del projecte Escoles

del professorat
Blaves

 Com mesurem la qualitat
L’Institut Flix està dins el projecte de qualitat de millora continua, el qual divideix totes les
tasques de l’institut en processos en cadascun dels quals es disposen d’indicadors que
van analitzant la qualitat dels serveis donat:
•

Enquestes d’acollida i satisfacció d’alumnes, professors, pares/mares, empreses
col·laboradores

•

Anàlisi de resultats educatius

•

Grau de comunicació interna/externa

•

Avaluació de tots els serveis i activitats extraescolars

•

Avaluació de pla d’evacuació, confinament i riscos

 0n som?...
Localitat:

Flix, (Tarragona)

Adreça:

Carrer Salvador Espriu, s/n.

Telèfon:

977 41 04 59

Web:

@institutdeflix

http://www.iesflix.cat

@flixinstigram

xeic ies flix

INSFLIX

www.iesflix.cat

