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CARTA DE SERVEIS
1. INTRODUCCIÓ
La Carta de Serveis de L’Institut Ferran Tallada (IFT) està dirigida a la ciutadania, a
l'alumnat i les seves famílies, a les entitats i empreses amb les que l'Institut manté relacions,
i a tota la nostra Comunitat Educativa.
La Carta de Serveis ajuda a que la ciutadania conegui els serveis prestats per l’IFT, facilitant
l’exercici dels seus drets i obligacions.
La ciutadania coneix mitjançant la Carta què pot exigir i a què esta obligat. També integra la
seva veu a l'organització, ja que estableix els mecanismes de comunicació i participació,
mitjançant enquestes de satisfacció, queixes i suggeriments
La Carta dóna transparència a la gestió. La ciutadania coneix el grau de qualitat compromès
per l’IFT en la prestació dels serveis i pot demanar l’acompliment dels compromisos.

2. PRESENTACIÓ DE L’INSTITUT FERRAN TALLADA (IFT)
L’Institut Ferran Tallada és un institut d'ensenyament secundari, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona, i sota gestió del Consorci d'Educació de Barcelona.

2.1 Missió
L’Institut Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la missió fonamental d’educar i formar. Acull alumnat a
partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat, Formació Professional, i d’empreses
El seu projecte esportiu, des de 2001, dona servei a alumnat esportista federat d’ESO i
Batxillerat, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives. Igualment,
treballa en la promoció esportiva per a la resta de la comunitat educativa.
El projecte en Formació Professional inclou serveis directes a empreses de l’àmbit de serveis
a les persones, incloent serveis de formació, assessorament, reconeixement de formació a
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l’empresa i experiència laboral. Inclou igualment formació dual, en col·laboració amb
empreses del sector.
L’Institut Ferran Tallada és un centre compromès amb la millora contínua i la qualitat, amb
una àmplia participació institucional del professorat en la gestió de l’Institut. Auditats i amb
certificació ISO 9001 en tots els serveis educatius que ofereix des de 2006..
Arrelat a l’entorn, és un centre obert al barri i a Europa, que manté relacions amb centres de diversos
països per realitzar projectes pedagògics comuns i intercanvis d’alumnat. Manté diversos projectes
cada any, col·laborant amb institucions, associacions i fundacions, en les diferents etapes educatives
en les que treballem.
Al cim del turó de la Rovira, al bell mig de la ciutat de Barcelona, entre els barris de Font d’en
Fargues i Carmel del Districte d’Horta-Guinardó, al costat del Parc del Guinardó, i molt a prop del
Parc Güell, la tranquil·litat, la naturalesa, els serveis a la comunitat i a l’empresa i l’esport són les
seves principals característiques.

.

2.2 Trets de personalitat pròpia
Els principals trets de personalitat pròpia, enunciats al nostre Projecte Educatiu són:
• L’educació i el lleure
• La salut i la cura de les persones
• L’esport
• La col.laboració en la formació amb el món empresarial
• La dimensió europea
• La biblioteca i l’accés a la informació
• La sostenibilitat i el mediambient
• Les relacions amb l’entorn, al barri i la ciutat.

3. SERVEIS LLIURATS DES DE L’IFT
.

Els serveis lliurats per l’Institut Ferran Tallada són serveis educatius, i s'agrupen en:
•
•
•
•
•
•

Serveis d'educació obligatòria
Serveis d'Educació Post-obligatòria en Batxillerat
Serveis d'Educació Post-obligatòria en Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
Serveis d'Educació Post-obligatòria en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
Serveis d'Assessorament i Reconeixement pels ciutadans
Serveis d'Assessorament i Reconeixement per empreses.
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•
•
•

Servei de Formació per empreses
Servei de Proves d'Accés
Servei de Biblioteca i accés a la informació per l'alumnat.

3.1. Serveis d'Educació Obligatòria
•
•
•
•

Cursos de 1r a 4t d'Ensenyament Secundari Obligatori
Adaptació dels estudis per l'alumnat esportista federat
Serveis d'Orientació i Seguiment Acadèmic
Informació a les famílies del seguiment acadèmic

3.2. Serveis d'Educació Post-obligatòria en Batxillerat
•
•
•
•
•

Formació en Batxillerat científic-tecnològic
Formació en Batxillerat humanístic i social
Adaptació dels estudis per l'alumnat esportista federat
Serveis de tutoria, d'Orientació i Seguiment Acadèmic
Informació a les famílies del seguiment acadèmic

3.3. Serveis d'Educació Post-obligatòria en Cicles Formatius de Grau Mitjà
(CFGM)
•
•
•
•
•

Formació en CFGM Atenció a les Persones en Situació de Dependència
Formació Dual
Servei de tutoria i seguiment acadèmic
Servei d'orientació laboral
Servei de recolzament a la creació d'empreses.

3.4. Serveis d'Educació Post-obligatòria en Cicles Formatius de Grau
Superior (CFGS)
•
•
•
•
•
•
•

Formació en CFGS d'Educació Infantil i les seves diferents Unitats Formatives.
Formació en CFGS d'Animació Sociocultural i Turística i les seves diferents Unitats
Formatives
Formació en CFGS d'Integració Social i les seves diferents Unitats Formatives
Formació Dual en tots els seus CFGS.
Servei de tutoria i seguiment acadèmic
Servei d'orientació laboral
Servei de recolzament a la creació d'empreses
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3.5. Serveis d'Assessorament i Reconeixement pels ciutadans.
•

•

Segons convocatòries públiques, servei d'assessorament en la família de serveis a la
comunitat, sempre en funció del CFGM i CFGS autoritzats per l'Administració, i les
seves corresponents Unitats Formatives.
Segons convocatòries públiques, servei de Reconeixement en la família de serveis a
la comunitat, sempre en funció del CFGM i CFGS autoritzats per l'Administració, i
les seves corresponents Unitats Formatives.

3.6. Serveis d'Assessorament i Reconeixement per empreses.
•

•

Segons convenis de col·laboració signats entre cada empresa i l'Administració, servei
d'assessorament en la família de serveis a la comunitat, sempre en funció del CFGM
i CFGS autoritzats per l'Administració, i les seves corresponents Unitats Formatives.
Segons convenis de col·laboració signats entre cada empresa i l'Administració, servei
de Reconeixement en la família de serveis a la comunitat, sempre en funció del
CFGM i CFGS autoritzats per l'Administració, i les seves corresponents Unitats
Formatives.

3.7. Servei de Formació per empreses
•

Segons convenis de col·laboració signats entre cada empresa i l'Administració, servei
de Formació en la família de serveis a la comunitat, sempre en funció del CFGM i
CFGS autoritzats per l'Administració, i les seves corresponents Unitats Formatives.

3.8. Servei de Proves d'Accés
•
•

Segons convocatòries públiques, Servei de Proves d'Accés a CFGM de la Família de
Serveis a la Comunitat.
Segons convocatòries públiques, Servei de Proves d'Accés a CFGS de la Família de
Serveis a la Comunitat.

3.9. Servei d'accés a la informació per l'alumnat.
•
•

Servei de Biblioteca, amb consulta i préstec de documents, a l'alumnat matriculat
Servei d'Internet, a l'alumnat matriculat

4. DRETS I RESPONSABILITATS DE L'ALUMNAT I LES
SEVES FAMÍLIES
L'Institut i el seu alumnat, amb les seves famílies si és el cas, signen una Carta de
Compromís, amb el següent contingut...
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5. SOBRE AVALUACIÓ DELS ENSENYAMENTS, I
PROMOCIÓ
5.1.- Avaluació i promoció, alumnat de l’ESO

•

•

•
•

•
•
•

L'alumnat rebrà informació, en cada assignatura, a principi de curs, del contingut de
les assignatures, del seu calendari, i de la forma d'avaluació. A primer i segon, la
informació serà a l'aula. En tercer i quart, aquesta informació es donarà per escrit, i
el professorat recollirà la signatura de conformitat de matèria. Aquesta signatura la
conservarà el professorat fins a la segona setmana d'octubre del curs següent.
Totes les famílies i alumnat tindran informació trimestral sobre l’estat de les
qualificacions de les diferents matèries. Les famílies rebran de mà de la tutoria el
darrer dia de trimestre el butlletí de notes, en entrevista personal. Les famílies
tindran informació puntual durant tot el procés educatiu mitjançant l'aplicatiu de
comunicació entre famílies i institut.
Les notes són numèriques.
.Per superar una assignatura cal aprovar com a mínim dos avaluacions, i la mitja de
les tres notes ha de ser com a mínim 5. L’alumne fa una prova extraordinària
d’avaluació per aprovar .
A 4t d'ESO, l'alumnat que hagi superat en proves ordinàries el curs, es podrà
presentar a una prova per millorar la nota de cada assignatura.
Per validar l’ESO cal aprovar totes les assignatures de 4t. La Junta d’Avaluació té
capacitat de decidir finalment la promoció de l'alumnat.
Les famílies poden realitzar una reclamació de notes argumentada, sol·licitant-lo a
la Direcció de la forma garantida per la normativa de l'Administració

5.2.- Avaluació i Promoció, alumnat de Batxillerat
• Tot l'alumnat rebrà informació puntual del contingut de les matèries, del seu
calendari, i del sistema d'avaluació per part del professorat. Signaran en aquest
moment la conformitat de matèria. El professorat conservarà aquest registre fins
al mes d'octubre del curs següent.
• Totes les famílies i alumnat tindran informació trimestral sobre l’estat de les
qualificacions de les diferents matèries. Les famílies rebran de mà de la tutoria el
darrer dia de trimestre el butlletí de notes, en entrevista personal. En el cas dels
majors d’edat, l’entrevista no és preceptiva. Les famílies i l'alumnat tindran
informació puntual durant tot el procés educatiu mitjançant l'aplicatiu de
comunicació entre famílies i institut
• Les notes són numèriques, i van de 0 a 10.
• Per superar una assignatura, cal aprovar com a mínim 2 avaluacions, i la mitja de
les tres notes ha de ser com a mínim 5. En cas contrari, l'alumnat fa una prova
extraordinària
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•

•

•
•

•
•

•

Al mes de gener, el professorat pot fer una prova per tal de recuperar els resultats
negatius de la primera avaluació. Els resultats positius cal consignar-los en la 2a
Junta d’Avaluació.
Al mes de maig, el professorat pot fer una prova per tal de recuperar els resultats
de la segona avaluació. Els resultats positius cal consignar-los en la 3a Junta
d’Avaluació
Per superar una assignatura cal aprovar com a mínim dos trimestres, i la mitja
global de la nota ha de ser de 5.
Es pot promocionar de primer a segon amb un màxim de 2 assignatures suspeses.
Aquestes assignatures cal aprovar-les durant el curs següent. L’alumnat tindrá
una prova, a tal efecte, al mes de febrer del següent curs. La nota màxima
d’aquesta prova és 5. A la 3a avaluació cal informar i notificar per escrit dels
resultats d’aquests resultats.
Per validar el batxillerat cal aprovar totes les seves assignatures. La Junta
d’Avaluació és la competent per avaluar l’alumnat.
L'alumnat pot gaudir de 4 convocatòries ordinàries i una cinquena
d'extraordinària. Per gaudir d'aquesta, cal realitzar petició argumentada a la
Direcció.
Les famílies i l'alumnat major d'edat poden realitzar una reclamació de notes
argumentada, sol·licitant-lo a la Direcció de la forma garantida per la normativa
de l'Administració

5.3.- Avaluació i promoció, alumnat de FP (CFGM i CFGS)
• Tot l'alumnat rebrà informació puntual del contingut de les unitats formatives,
del seu calendari, i del sistema d'avaluació per part del professorat. Signaran en
aquest moment la conformitat de matèria. El professorat conservarà aquest
registre fins al mes d'octubre del curs següent.
• Tot l’alumnat tindrà informació indicativa trimestral sobre l’estat de
qualificacions dels diferents crèdits. Només té validesa la nota final de crèdit. En
el cas de menors d’edat, també s’informarà a les famílies. Les famílies i l'alumnat
tindran informació puntual durant tot el procés educatiu mitjançant l'aplicatiu de
comunicació entre famílies i institut
• Les notes són numèriques, i van de l’1 fins al 10. Tot el sistema de notes
s’ajustarà a la llei
• Cal aprovar totes les Unitats Formatives i Mòduls per validar el cicle.
• Es pot repetir cada mòdul durant un total de 3 cursos, amb 5 convocatòries com a
màxim.
• L’alumnat pot matricular-se de unitats formatives i mòduls solts. Igualment, es
pot acreditar els crèdits solts que superen
• Es pot sol·licitar convalidació de crèdits i mòduls ja realitzats a la Direcció,
seguint la normativa externa a tal efecte. Hi hauran dos convocatòries anuals per
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•

•
•
•

valorar les sol·licituds, als mesos de setembre i maig. Els resultats seran
comunicats a la Junta d’Avaluació del cicle i a la persona interessada.
Es pot sol·licitar a la Direcció l’exempció de pràctiques, en les diferents
modalitats i seguint la normativa externa a tal efecte. Hi hauran dos
convocatòries anuals per valorar les sol·licituds, als mesos de novembre i maig.
Els resultats seran comunicats a la Junta d’Avaluació del cicle i a la persona
interessat.
Al mes de juny es convoquen proves extraordinàries per superar el mòduls
cursats i no superats.
La Junta d’Avaluació és la competent per realitzar l’avaluació global de
l’alumnat, i valorar la seva superació de cicle.
L'alumnat poden realitzar una reclamació de notes argumentada, sol·licitant-lo a
la Direcció de la forma garantida per la normativa de l'Administració

5.4. Avaluació als Reconeixements laborals
• Tot l’alumnat que entri a la oferta de reconeixements laborals, tindrà prèviament
un informe d’assessorament al seu expedient
• L’alumnat tindrà informació exacta de la forma de valorar la seva experiència
laboral.
• La valoració de l’alumnat es realitzarà per un Tribunal de dos o tres persones
d’entre el professorat, de la mateixa família professional que s’avaluï.. Aquest
Tribunal es constitueix en Junta d’Avaluació.
• La Junta d’Avaluació és la competent per realitzar l’avaluació dels
reconeixements laborals de l’alumnat.
• L’alumnat pot realitzar una reclamació de la seva avaluació, sol·licitant-lo a la
Direcció de la forma garantida per la normativa de l'Administració

6. COMPROMÍS DE QUALITAT
L'Institut té un compromís amb la Qualitat. És auditat externament de forma anual, i
posseeix la ISO 9001 en tots els seus serveis educatius.
En el punt 5.3 del seu Manual de Qualitat, explica que la direcció defineix i revisa
periòdicament la política de qualitat del centre, la fa pública en els seus documents
d’acollida d’alumnat i professorat així com en el web i la intranet del centre
La política de Qualitat de l’IFT, expressa que:
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“L’Institut Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona. Acull alumnat a partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat i
Formació Professional. El seu projecte esportiu dona servei a alumnat esportista
federat, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives.
Volem obrir-nos a l’entorn, donant servei a les tres zones del nostre Districte en les
que som veïns o frontera, i a l’alumnat esportista federat de la ciutat i entorn, afegint
serveis de promoció esportiva pel nostre entorn, i per l’alumnat que no és esportista.
Per a l’Institut Ferran Tallada, la qualitat és part fonamental de la seva filosofia,
política i estratègia.
La nostra actuació està dirigida a satisfer les expectatives i necessitats dels nostre
alumnat i clients, guiats pel Projecte Educatiu de Centre, i amb el compromís de la
millora contínua, sempre dins el marc que formen els requisits legals i normatius
vigents.
Aquest compromís afecta a tota la organització. L’equip directiu facilitarà tots els
mitjans necessaris al seu abast (de gestió, de formació...) per tal d’assolir
l’excel·lència de la organització”.

7. FORMES DE COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ
7.1. Comunitat Educativa i Consell Escolar
La Comunitat Educativa té com a màxim òrgan de participació el Consell Escolar del Centre. En
aquest s'informa i s'aproven les línies fonamentals de funcionament del centre.
Formen part d'aquest Consell representants del professorat, de les famílies i de l'alumnat,
conjuntament amb la Direcció del centre.
Poden participar els sectors empresarials amb qui el centre manté relació.
Tot seguint les convocatòries de l'Administració, cada dos anys es renova la meitat del Consell.

7.2. Enquestes de satisfacció
Cada curs es realitzen enquestes de satisfacció sobre l'acollida de l'alumnat nou, sobre els
serveis prestats, i sobre la satisfacció dels treballadors. Aquests resultats s'analitzen per
l'Equip Directiu, per realitzar propostes de millora.

7.3. Queixes i Suggeriments
Els ciutadans que reben qualsevol servei de l'IFT tenen al seu abast la possibilitat de fer
sentir la seva veu i el dret a obtenir resposta sobre qualsevol queixa o suggeriment que
realitzi. La bústia de queixes i suggeriments vol convertir-se en un instrument per facilitar la
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parti cipació́
dels ciutadans en la millora dels serveis. Es poden presentar queixes quan es
consideri que no han estat degudament atesos o per qualsevol altra incidència del servei.
Pot comunicar les seves queixes i/o suggeriments a través de document que a tal efecte
poden demanar a la Secretaria del Centre. La Coordinació de Qualitat i la Direcció rebran
còpia de la queixa o suggeriment.

8. RESPONSABLES DE LA CARTA DE SERVEIS
La Direcció i l'Equip Directiu de l'IFT són els màxims responsables d'aconseguir la qualitat
en la prest ació́
dels serveis i compromisos adquirits en aquesta Carta de Serveis.
La Coordinació de Qualitat i els responsables d Comunicació, es responsabilitzen del
manteniment i difusió́ de la Carta.
Els Departaments Didàctics són els responsables del seguiment dels compromisos didàctics i
de la proposta i im
p la ntació́
d'accions de millora en aquest àmbit.
Aquesta Carta de Serveis substitueix els apartats A, Introducció; B, Serveis Educatius; D,
Sobre Avaluació i Promoció; i E, Serveis complementaris, de la Normativa de Règim Intern
(NRI) de setembre de 2014, i forma part de les nostres Normes d'Organització i
Funcionament de Centre (NOFC)

9. INFORMACIÓ D'ACCÉS
Institut Ferran Tallada
Carrer Gran Vista 54
08032 Barcelona
Telèfon 93 357.76.14
Horari de Consergeria
De dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 hores
Horari de Secretaria
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
De dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores.

