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POLÍTICA DE QUALITAT

La política de qualitat del Col·legi Mare de Déu del Carme s’ha
establert com la definició de la missió, visió i valors. (Caràcter propi)

Aquests són:
MISSIÓ
La missió del Col·legi Mare de Déu del Col·legi Mare de Déu del
Carme és educar als alumnes d’acord amb la concepció cristiana de
l’esser humà, de la vida i del món, promovent la seva formació
integral, preparant-los perquè participin activament en la
transformació i millorament de la societat al servei de la qual està el
Col·legi Mare de Déu del Carme.

VISIÓ
Ser un referent per a alumnes, famílies i institucions, pel seu Caràcter
Propi i el seu Projecte Educatiu en la formació de persones
compromeses en l’aprenentatge continu, en l’ajuda al més necessitat
i en la voluntat de transformar el món en un lloc més solidari i
sostenible amb una visió el més àmplia possible de la realitat que ens
envolta (local, nacional i internacional).
VALORS
Ajudar a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques,
intel·lectuals i afectives.
Orientar als alumnes en la seva dimensió social i de forma
responsable i constructiva.
Fomentar el desenvolupament
transcendent de la persona.
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D’acord amb aquests principis, la Direcció ha iniciat un sistema de
gestió de la Qualitat basat en processos tal com proposa la Norma
ISO9001: 2008 que es fonamenta en:
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El compliment dels requisits legals i complementaris aplicables
a l’activitat educativa realitzada.
Considerar la qualitat com un aspecte fonamental de l’activitat
que realitza, per tal de obtenir la satisfacció permanent de les
necessitats i demandes de les seves famílies i alumnes.
Per això la Direcció es compromet a:
Fomentar la millora de la formació de les persones en aquells
coneixements que siguin crítics i tinguin una incidència directa en el
servei i el treball diari.
Planificarà, programarà i s’implantaran els processos de gestió per
avaluar de forma permanent la millora, eficàcia, i utilitat del nostre
Sistema de Gestió.
Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per a definir,
implantar, revisar i mantenir i millorar contínuament en l’eficàcia de
la qualitat del centre.
Difondre la Política de Qualitat establerta a tota la comunitat
educativa.
La Direcció

2

