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Entenem per Qualitat la manera d’actuar de tot el personal del Col·legi
legi Badalonès,
amb la finalitat d’oferir un servei educatiu compromès amb la formació integral de
les persones sempre en el marc legal vigent.
vigent
Per aconseguir la qualitat del nostre servei educatiu ens basem en:
L’alumne/ a: El Col·legi ofereix als seus alumnes l’oportunitat de descobrir i
desenvolupar les seves habilitats en diferents entorns que els permetin assolir nous
coneixements i oferint-los
los la possibilitat de ser els actors del seu propi
aprenentatge.. En aquest sentit, un seguiment acurat dels alumnes a través de la
tasca dels tutors i tutores garanteix una
un atenció més individualitzada.
El nostre valor.
valor El Col·legi compta amb un equip humà compromès amb el nostre
ideari. Tanmateix, la nostra preocupació per oferir un servei de qualitat es concreta,
entre d’altres accions, en garantir una bona formació
formació permanent i contínua
contí
dels
nostres professionals.

Innovació.
millora conduirà el Col·legi
legi a generar
Innovació. Entesa com a motor de canvi i de millora,
activitats i metodologies que,
que aplicades de manera sistemàtica, ens han
n de portar a
formar part de les escoles emprenedores.
PlanificacióPlanificació- ExecucióExecució- AvaluacióAvaluació- Actuació.
Actuació El Col·legi,, cada curs, planifica totes les
activitats relacionades amb els serveis que ofereix, en revisa la seva execució i
avalua la satisfacció de les famílies, dels alumnes i de les persones que hi treballen.
En funció de la informació que rebem,
rebem plantegem
gem les accions de millora que ens
permeten la millora contínua.
Lideratge compromès.
compromès. La Direcció del Col·legi assegura els recursos necessaris per
al compliment d’aquesta Política de Qualitat, revisant periòdicament el Sistema de
Gestió de la Qualitat i afavorint la implicació de totes les persones que conformen la
Comunitat Educativa del Col·legi
Col·
Badalonès.

“La Qualitat comença amb
l’educació i acaba amb
l’educació”
Kaoru Ishikawa
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