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1. INFORMACIÓ BÀSICA DEL CENTRE 

Denominació Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals 
Anna Gironella de Mundet 

Adreça C/ Olympe de Gourges  s/n,   
Recinte Mundet-  Passeig de la Vall Hebron , 171 08035 Barcelona  

Telèfon + 34 93 428 22 46/ + 34 93 428 02 92 
Fax + 34 93 428 18 71 
e-mail a8012714@xtec.cat 
Adreça web www.agmundet.es 
Codi Centre 08012714 
NIF 
Any Fundació 

Q0801192F 
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2. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és un instrument mitjançant el qual informem als usuaris del nostre institut i 

la ciutadania en general sobre els serveis que prestem i des de quines àrees ho fem. També 

conté els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, els drets que 

assisteixen als usuaris en relació amb aquesta prestació, i els mecanismes de participació de 

usuaris i ciutadania en la millora de la prestació dels serveis. 

L’equip de direcció 

3. EL CENTRE 

3.1. Trets d’identitat 
L’Institut Anna Gironella de Mundet és un centre educatiu gestionat pel Consorci d’Educació 
de Barcelona (CEB). L’Institut té una antiguitat de més de 50 anys i és essencialment plural, la 
qual cosa garanteix el respecte a totes les persones, creences i ideologies, dins les normes 
ètiques que regulen la convivència educativa. 
L’Institut es defineix com una escola pública catalana, laica, no discriminatòria, democràtica, 
europeista i professionalitzadora. El català és la llengua vehicular i d’ensenyament en l’àmbit 
escolar. 
 

3.2. Missió del centre 

El nostre repte fonamental és el tipus d’educació que pretén transmetre al seu alumnat. Té 
com a finalitat la seva formació integral, així com la seva orientació i preparació, homologable 
amb el nostre entorn europeu, per als estudis superiors i per a la vida activa, preparant 
persones: 
 
 Responsables i cooperadores. 
 Integrades a la societat i compromeses amb l’entorn. 
 Crítiques i positives amb afany constant de superació. 
 Ben formades en tots els àmbits. 
 Autònomes i obertes a les transformacions del món. 
 Qualificades professionalment, amb capacitat d’adaptació als nous reptes laborals 

individuals i d’equip, innovadores i emprenedores. 
 

3.3. Visió del centre 
El nostre INS ha d’adoptar de cara al futur les següents característiques: 

 Amb relació a l’alumnat, volem donar resposta a les seves necessitats educatives, 
proporcionant-li els recursos necessaris de tipus intel·lectual, cultural, físic i social, de cara 
a preparar-lo per a la seva futura dedicació professional i/o acadèmica i transmetre valors 
morals i ètics. El nostre alumnat haurà de ser competent, autònom, dinàmic i adaptable a 
la societat del segle XXI. 

 Amb relació als professionals que hi treballen, volem ser una comunitat amb un clima 
cordial, participatiu i dinàmic, propiciant la participació personal i en equip, on la qualitat i 
millora contínua sigui un valor intrínsec a la nostra comunitat educativa. Els 

http://www.agmundet.es/
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seus professionals haurien de ser competents en l’ús de la metodologia R+D+i i en llengües 
estrangeres, fonamentals a la Unió Europea. 

 Amb relació a l’entorn, volem ser un centre plenament integrat al barri, a la ciutat i que 
sigui un referent públic de la formació continuada i professionalitzadora de qualitat per a 
Catalunya i Europa. 

 Des del punt de vista de la gestió, volem ésser un centre on es mesuri periòdicament la 
satisfacció de la comunitat educativa i on es revisi el sistema de gestió en funció dels 
resultats. 

3.4. Els nostres valors 

 Mundet és aprendre a viure i conviure. S’hi potencia la cultura de l’esforç i l’excel·lència 
per aconseguir que els criteris de disciplina, comprensió, esforç, respecte, autoritat i 
responsabilitat siguin la pauta que permeti la convivència al centre, capacitant l’alumne en 
les tècniques de treball intel·lectual, en l’obtenció i tractament de la informació, i, 
sobretot, en l’aplicació individual i grupal de les tècniques d’estudi, creant un ambient 
agradable i saludable per dur a terme eficaçment la tasca educativa, propiciant la bona 
convivència, i procurant aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries. 

 Centre europeista. Dinamitza i potencia els intercanvis lingüístics, culturals i professionals 
per tal de facilitar la cohesió europea amb l’aprenentatge de llengües i l’ampliació 
d’habilitats i coneixements tècnics. 

 Centre que presta atenció a la diversitat. Dissenya una pedagogia oberta a la diversitat, 
tant en allò que es refereix al professorat – respectant l’estil docent però garantint un 
model de gestió per processos – com en allò que es refereix als alumnes – capacitats, 
interessos…- Orientant personalment, acadèmicament i professionalment els alumnes de 
manera seqüenciada i gradual, tot subministrant-los un major coneixement de si mateixos 
i ajudant-los a una responsable presa de decisions orientada a la inserció i adaptació al 
món real, cada vegada més globalitzat i competitiu. 

 Centre pel qual la salut és fonamental. Potencia les activitats esportives i 
complementàries, possibilitant un major grau de participació de tots els integrants de la 
comunitat educativa, entenent la salut com “l’estat d’equilibri físic, psíquic, afectiu i social 
que garanteix el progrés integral de l’individu”. 

 Centre vinculat al món empresarial. Incorpora professionals especialistes en cadascuna de 
les àrees de formació facilitant l’intercanvi entre l’escola i el sector laboral, afavorint la 
ràpida integració de les novetats tecnològiques en els currículums formatius, participant 
en projectes reals i realitzant col·laboracions amb l’entorn productiu per tal de millorar la 
incorporació de l’alumnat al món laboral. 

 Centre potenciador de les TIC i les TAC, la investigació i la innovació. El professorat 
s’interessa per assolir les noves tecnologies de la informació i potencia els dissenys de 
materials curriculars multimèdia de manera autònoma per crear coneixement i cultura. 

 Centre que assessora i dóna suport, a través de l’AMPA, a totes les iniciatives orientades a 
la formació dels pares com a educadors i a llur comprensió del fet escolar, fent així més 
fructífera la participació de les famílies en el Centre. 

 Centre que potència el coneixement del territori, del medi i del patrimoni historicoartístic, 
per tal d’aconseguir un alumnat capacitat que valori el llegat cultural 
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3.5. Els nostres objectius generals 

 

Per desplegar la nostra missió i arribar a la visió que tenim del centre, establim un conjunt 
d’objectius estratègics generals articulats en 5 eixos: 
 

E1 APRENENTATGE I FORMACIÓ INTEGRAL 

 Promoure l’excel·lència docent. 

 Millorar i mantenir el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

 Optimitzar l’orientació acadèmica i personal per a l’alumnat. 
 

E2 COMPROMÍS SOCIAL I VALORS 

 Incrementar la integració de les famílies amb el centre. 

 Reduir l’abandonament i incentivar la continuïtat dels estudis. 

 Potenciar l’intercanvi i les relacions amb altres centres educatius. 
 

E3 INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT I PROFESIONALITZACIÓ 

 Aconseguir per als titulats una inserció laboral de qualitat. 

 Esdevenir un referent en la formació dual. 
 

E4 ORGANITZACIÓ 

 Incrementar l’eficiència en el desenvolupament de la gestió acadèmica, administrativa 
i de serveis. 

 Assolir nivells organitzatius d’excel·lència i qualitat que s’adeqüin a les expectatives 
dels usuaris. 

 Esdevenir un centre capdavanter en l’ús de les noves tecnologies. 
 

E5 RECURSOS HUMANS 

 Propiciar un capital humà compromès amb l’excel·lència docent, la innovació i la 
millora. 

 Potenciar la integració humana i professional entre tot el personal del centre. 

 

3.6. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 

Basat en la gestió per processos, pren com a referència i eina d’implantació la norma de UNE-

EN ISO 9001:2015, la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa . 

Per a cada procés desenvolupat al centre, identifiquem els factors d’èxit, avaluem els riscos 

potencials i establim un conjunt d’indicadors, el seguiment dels quals ens permet avaluar 

l’acompliment i establir accions de millora continuada. 

4. ÀREES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 

1. Acadèmica  

2. Administrativa 

3. Relacions escola-empresa 
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5. USUARIS DELS SERVEIS 

 Alumnat i ex-alumnat 

 Famílies 

 Professorat 

 Administració educativa 

 Proveïdors (recursos i serveis educatius) 

 Teixit empresarial 

 Institucions i associacions socials 

 Altres centres educatius 

6. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS 

6.1. Drets  

 A obtenir informació de forma clara, útil i fiable sobre les activitats del centre i els 

tràmits associats a procediments i serveis sigui de manera presencial, telefònica, 

informàtica o telemàtica. 

 A una educació conforme a les finalitats establertes per la llei. 

 A conèixer la identitat dels funcionaris i personal responsable dels serveis prestats. 

 A ser tractats amb respecte i consideració. 

 A la participació en la vida del centre i a la representació en el consell escolar. 

 A ésser valorat equitativament en el comportament i rendiment acadèmic. 

 A presentar suggeriments i queixes, i rebre explicacions i/o compensacions quan hi 

hagi incompliment de qualsevol compromís acordat. 

 Al tractament de les dades i informació de caràcter personal amb confidencialitat. 

 A tots els drets reconeguts per la legislació de la corresponent administració pública. 

6.2. Obligacions  

 De acceptar les condicions i requeriments que estableixi la normativa per a la aplicació 

del servei. 

 De facilitar la documentació que es demani, dins dels terminis i amb els requeriments 

que la prestació del servei indiqui. 

 De respectar i cuidar les instal·lacions i dependències del centre. 

 De mantenir un tracte adequat i de consideració amb els funcionaris/personal que els 

atengui. 
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7. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

Els usuaris dels serveis oferts pel centre poden fer les seves aportacions per a millorar el servei 

a través de la presentació de les seves queixes, reclamacions o suggeriments. Aquestes es 

poden presentar: 

 Presencialment dins dels horaris del centre. 

 A les bústies col·locades per a tal propòsit a les consergeries o la zona de direcció. 

Existeixen formularis específics per a això. 

 A través d’internet, en la pàgina www.agmundet.es 

 Per correu postal. 

8. SERVEI ACADÈMIC 

L’objectiu d’aquest servei és dur a terme les activitats d’ensenyament/aprenentatge i seguir, 
avaluar i orientar l’alumnat durant el procés, d’acord amb el projecte curricular, per facilitar-li 
el seu desenvolupament integral i l’adquisició de les capacitats previstes; i així garantir la seva 
inserció en la societat o la continuació d’estudis superiors. La oferta educativa que prestem és 
la següent: 

 ESO 

 Batxillerat 

o Científic-Tecnològic 

o Humanístic Social 

 Curs Accés Grau Superior 

 CFGM 

o Família Instal·lació i Manteniment (amb formació en alternança/dual) 

 Instal·lacions de producció de calor 
 Instal·lacions frigorífiques i de climatització 
 Manteniment electromecànic 

o Família Tèxtil, Confecció i Pell 
 Confecció i Moda 

 CFGS 
o Família Electricitat i Electrònica 

 Sistemes de Telecomunicacions i informàtics (amb formació en alternança/dual) 

 Sistemes electrotècnics i automatitzats (amb formació en alternança/dual) 

 Automatització i Robòtica Industrial (amb formació en alternança/dual) 
o Família Instal·lació i Manteniment 

 Mecatrònica Industrial 
o Família Tèxtil, Confecció i Pell 

 Patronatge i Moda (amb formació en alternança/dual) 

 Vestuari a mida i d’espectacles 
 PFI 

o Auxiliar Muntatges i Instal·lacions d’electricitat, aigua i gas 
o Auxiliar Muntatges i Instal·lacions elèctriques d’edificis 
o Auxiliar de Fontaneria, Calefacció i Climatització 
o Auxiliar de confecció en Tèxtil i Pell 

http://www.agmundet.es/
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8.1. Compromisos del servei 

COMPROMÍS INDICADORS 

Ens comprometem a que el nivell de 
formació a les matèries instrumentals 
dels alumnes d’ESO sigui igual o superior 
al dels centres de la mateixa complexitat 
de Catalunya. 

Grau de superació de matèries instrumentals a 
ESO. 
Grau d’assoliment de competències en àrees 
instrumentals a quart ESO. 

Ens comprometem a que el nivell de 
formació a les matèries comunes, de 
modalitat i optatives de batxillerat sigui 
igual o superior al dels centres de la 
mateixa complexitat de Catalunya. 

 Grau de superació de les matèries comunes a 
batxillerat. 
Índex d’alumnes que superen les proves d’accés a 
la universitat. 

Ens comprometem a que els alumnes de 
primer de GM i GS de Formació 
Professional que superen el curs sigui 
igual o superior al dels centres de la 
mateixa complexitat de Catalunya. 

Alumnat que promociona de 1r a 2n a CCFF. 
Índex de graduació en CCFF. 

Ens comprometem a que els 
coneixements, l’orientació tutorial, la 
informació i els recursos que reben els 
alumnes d’ESO, de batxillerat i de CCFF 
siguin valorats igual o millor que els del 
curs anterior. 

Grau de satisfacció de l’alumnat d’ESO.  
Grau de satisfacció de l’alumnat de batxillerat. 
Grau de satisfacció de l’alumnat de cicles 
formatius. 

 

8.2. Canals de participació dels usuaris 

Els usuaris poden col·laborar en la prestació del servei mitjançant: 

 El Consell escolar 

 L’Associació de mares i pares d’alumnes 

 El consell de delegats 

 Les accions tutorials previstes (reunions, presentacions, entrevistes...) 

 Pàgina web i plataformes de comunicació per Internet 

 Amb l’expressió de les seves opinions en enquestes de satisfacció. 

9. SERVEI ADMINISTRATIU 

L’objectiu d’aquest servei (que es presta a través de la secretaria i la consergeria de l’Institut) 

és la realització de les funcions que li són pròpies com a institut públic de secundària. 

Destaquem les següents gestions: 

- Atenció al públic i informació 

- Gestió dels expedients acadèmics 

- Gestió dels expedients econòmics i rendició de comptes 

- Arxiu històric 

- Gestió de les comandes 

http://www.agmundet.es/
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- Emissió de certificacions diverses 

- Suport a la logística, la seguretat i el manteniment de l’institut 

- Tràmits administratius diversos 

 

9.1. Compromisos del servei 

COMPROMÍS INDICADORS 

Atenció responsable, respectuosa i eficaç. Índex d’enquestes de satisfacció. 

Emissió àgil de certificats. Temps màxim emissió: 3 dies. 

Pagaments a proveïdors puntualment, els 
divendres. 

Termini pagament proveïdors 15 dies. 

 

9.2. Canals de participació dels usuaris 

Els usuaris poden col·laborar en la prestació del servei mitjançant les modalitats: 

 presencial 

 telefònica 

 correu electrònic 

 pàgina web i plataformes de comunicació per Internet 

 missatgeria 

 correu ordinari 

 amb l’expressió de les seves opinions en enquestes de satisfacció 

10. SERVEI RELACIONS ESCOLA-EMPRESA 

L’objectiu del servei és potenciar mecanismes i accions d’intermediació laboral per a 

aconseguir la millor inserció laboral en el menor temps possible. L’INS A.G. de Mundet 

col·labora amb el teixit empresarial i, a més, forma part de la Fundació BCN Formació 

Professional, per mitjà de la qual el seu alumnat i professorat fan estades al món empresarial 

català, espanyol i europeu, gràcies al lligam amb instituts connectats en XARXA de ciutats de 

tota Europa.  

Els serveis prestats són: 

 Recerca i contacte amb empreses potencialment interessades en la formació i/o 

contractació d’alumnes i exalumnes. 

 Manteniment d’una borsa de treball oberta a les empreses i accessible per al nostre 

alumnat. 

 Difusió de convocatòries i oportunitats de feina entre el nostre alumnat de CCFF. 

 Acreditació i reconeixement acadèmic d’experiència laboral. 

 Elaboració, difusió i promoció de l’oferta formativa en alternança. 

 Assessorament i recolzament en l’elaboració de contractes amb vinculació formativa 

amb el nostre alumnat. 

http://www.agmundet.es/
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 Organització d’activitats i esdeveniments per promoure la col·laboració amb empreses 

i la transferència de coneixement. 

 Servei de referència per al sector empresarial tèxtil. 

10.1. Compromisos del servei 

COMPROMÍS INDICADORS 

Ens comprometem a que el percentatge 
d’alumnes de cicles formatius que troben 
feina sigui igual o superior a les dades 
anuals de l’Observatori de l’FP de 
Catalunya.  

Inserció laboral dels titulats de CCFF de GS i GM. 

Ens comprometem a que els nivells de 
satisfacció (enquesta)dels implicats, 
siguin valorats igual o millor que els del 
curs anterior. 

Grau de satisfacció de l’alumnat amb les seves 
pràctiques/estada en l’empresa. 
Grau de satisfacció de l’empresa amb la gestió de 
les pràctiques/estades. 

 

10.2. Canals de participació dels usuaris 

Els usuaris poden col·laborar en la prestació del servei mitjançant: 

 La Borsa de treball telemàtica. 

 El departament de relacions escola-empresa (escola.empresa@agmundet.es). 

 Les accions dels tutors de pràctiques (reunions, presentacions, entrevistes...). 

 L’aplicatiu SBID del Consell General de Cambres de Catalunya. 

 Amb l’expressió de les seves opinions en enquestes de satisfacció. 

 Amb l’acollida de les seves propostes de millora i expressions d’agraïment. 

11. MESURES D’ESMENA O COMPENSACIÓ 

En el cas d’incompliment o queixa en relació a qualsevol dels compromisos assumits en 

aquesta carta, l’usuari podrà elevar una reclamació al responsable del servei afectat. Aquest 

remetrà resposta pels mateixos mitjans i el mateix idioma en què hagi estat rebuda la 

reclamació, tot disculpant-se i comunicant-li les mesures adoptades per a la correcció de la 

deficiència observada. 
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