POLÍTICA DE QUALITAT
DEL CENTRE

La nostra Escola, creada per les religioses de la Sagrada Família d’Urgell al 1930, es
defineix com a Centre educatiu cristià obert a tothom.
L’estil educatiu es basa en el carisma d’Anna Maria Janer, que s’expressa en la caritat
feta servei:
- “Tracteu bé tothom amb respecte i amor”.
- “Fermesa en l’obrar, si convé; duresa mai; dolcesa i caritat sempre i
en tot”.
MISSIÓ
La nostra Escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció
cristiana de l’home, de la vida i del món, per tal que arribin a ésser persones lliures,
responsables i solidàries en la transformació d’un món més just i fratern. Les nostres
notes distintives són una relació senzilla i propera, el tracte acollidor i sense
distincions, la pedagogia fonamentada en l’amor, l’atenció personalitzada i una
educació de qualitat en un ambient de llibertat i treball.
És per això que ens comprometem a complir els requisits del sistema de Gestió de
la Qualitat, els requisits i requeriments legals i reglamentaris, així com a millorar
contínuament la nostra eficàcia.
Aquesta missió fonamental es concreta en el Caràcter Propi del Centre, el qual ens ha
portat a treballar apostant per:
 Crear un ambient que afavoreixi la vivència cristiana, promovent valors evangèlics
com l’acolliment, l’esperança, l’alegria i l’amor al treball.
 Educar per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau.
 Desenvolupar el treball intel·lectual
individualitzada, oberta i flexible.

amb

una

metodologia

didàctica

 Dotar als alumnes d’una capacitat crítica envers la societat en la que viuen.
 Tenir la sostenibilitat com un valor important, basat en el respecte cap al medi
ambient i en la valoració de les riqueses que ens aporta el nostre entorn natural.
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VISIÓ
El nostre projecte s'inspira en els valors de l'Evangeli i la seva raó de ser és.
 Continuar oferint una bona atenció formativa als alumnes perquè esdevinguin
persones íntegres i competents, comptant amb el recolzament de les seves famílies.
 Impulsar un sistema de millora continuada amb un equip de professionals cohesionat i
competent en contínua formació que ens permeti aplicar les innovacions que calguin
en la nostra tasca diària.
 Disposar d'un equip tecnològic actualitzat i adaptat a la tasca educativa per respondre
a les expectatives i necessitats dels alumnes.
 Estar atents a les oportunitats que ens sorgeixin per millorar els nostres espais i
instal·lacions.
 Seguir implicant-nos i participant en la vida de la nostra ciutat, fomentant el
coneixement de la cultura pròpia del nostre país.

Judith Fàbregas Doñate
Directora
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