POLÍTICA DE QUALITAT
El centre s'ha compromès a fer de la qualitat una part fonamental de la seva política i de la seva
estratègia i ha definit el seu sistema de gestió encaminat cap a la millora contínua.

Són referents el sistema d’assegurar la qualitat basat en la Norma ISO 9001:2015.

Més en concret, el nostre centre ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica
amb les següents directrius:

1. El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats i dels nostres serveis.
2. Tenir presents als alumnes, al personal del centre i als grups d’interès escoltant-los i
procurant satisfer les seves expectatives.
3. Aplicar metodologies actives i adequades a la diversitat de l’oferta educativa.
4. Potenciar la col·laboració i la participació en programes vinculats a la nostra realitat i a la
conservació del nostre entorn físic, social i cultural.
5. L’adopció de metodologies de treball en equip i de forma eficient i evitant la complexitat
innecessària.
6. La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el
desenvolupament i la revisió i millora d’aquests.
7. La millora dels resultats definint els indicadors i objectius i avaluant el nivell de consecució
dels mateixos.

Aquesta política es durà a la pràctica a partir dels següents objectius separats en cinc grans eixos:
-

ALUMNAT
Transmetre valors humans que permetin millorar com a individus (responsabilitat, tolèrancia,
voluntat, creativitat,...)
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-

Fomentar l’ús de les noves tecnologies.
Millorar el rendiment acadèmic.

-

PROFESSORAT
Es fomentarà la coordinació docent. La política educativa s’ha de desenvolupar a través de
l’adequada interconnexió entre els següents equips:
Comissió de Coordinació pedagògica ( CCP)
Departaments didàctics.
Equips docents.
Equips de millora .

-

GESTIÓ I MILLORA
Implantar progressivament el sistema de gestió per processos.
Atendre i resoldre les no conformitats, suggeriments, queixes i reclamacions.
Potenciar equips de millora i projectes d’innovacions.

-

COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ.
Facilitar a la comunitat educativa l’accés al centre i a la informació.
Tenir actualitzada la pàgina web del centre.
Donar a conèixer l’oferta educativa i de serveis del centre.

-

-

ENTORN SOCIAL I FAMILIAR
Potenciar la implicació dels serveis socials de la comarca amb programes específics.
Potenciar la implicació, participació i col·laboració de les famílies en l’educació dels seus fills,
tant de manera individual com a través de l’APIMA i altres institucions.
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