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Entenem per Qualitat la manera d’actuar de tot el personal del Col·legi Badalonès, amb la finalitat
d’oferir un servei educatiu compromès amb la formació integral de les persones sempre en el marc
legal 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 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 atenció més individualitzada.
El nostre 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 permanent i contínua dels nostres professionals.

Innovació. Entesa com a motor de canvi i de millora, conduirà el Col·legi a generar activitats i
metodologies que, aplicades de manera sistemàtica, ens han de portar a formar part de les escoles
emprenedores.
Planificació- Execució- Avaluació- 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,
plantegem les accions de millora que ens permeten la millora contínua.
Lideratge 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
Badalonès.
i, per tot això, estem compromesos amb:
La satisfacció permanent dels alumnes, famílies i altres grups d'interès tenint en compte les seves
necessitats i expectatives.
L'acompliment de tots els requisits legals i reglamentaris, així com d'altres requisits o
compromisos adquirits per part de l'organització,
La millora contínua del nostre Sistema de Gestió,
Complir, difondre i assegurar el compliment de la política de qualitat per part de tot el personal.

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

La Direcció
Febrer 2018

POLÍTICA DE “ESCOLA SALUDABLE”

El Col.legi Badalonès, promou, de manera transversal, tots aquells hàbits i conductes
que faciliten el benestar (físic, mental, social i emocional) dels membres de la seva
comunitat educativa: infants i joves, personal de l’escola i les famílies dels nostres
alumnes, complint els requisits legals aplicables a l’àmbit del “SIGES”
Sabem que l’escola és un entorn fonamental en el desenvolupament de nens i nenes, i
les activitats de promoció de salut que es realitzen en ell tenen un impacte positiu en la
seva salut i els seus comportaments. Per això els nostres objectius son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Millorar la salut i el benestar dels alumnes.
Reduir factors de risc associats a hàbits i conductes .
Integrar la salut i els hàbits saludables de forma transversal en l’àmbit educatiu.
Aplicar instruments i estratègies en matèria de salut infantil i juvenil.
Millorar els coneixements i habilitats en matèria d’hàbits saludables.
Obtenir resultats i proporcionar dades que fonamentin les accions implantades
en la millora de la salut.
7. Millorar la relació del centre amb els seus “stakeholders” (parts interessades)
8. Capacitar els infants i els joves per interioritzar els hàbits que els son més
beneficiosos pel seu benestar.
9. Empoderar els infants i els joves com a veritables actors en la transformació dels
hàbits poc saludables de la societat que els envolta.
Els àmbits d’actuació on es desplega aquesta política son:
-

Prevenció i promoció de la salut
Alimentació saludable
Activitat física
Educació socioafectiva
Prevenció de l’assetjament
Entorn de l’escola (aules, espais d’esbarjo, espais de trobada, etc)-

El nostre SIGES compta també amb un sistema d’indicadors que ens permeten avaluar
la implementació de les accions associades als nostres objectius així com sistemes de
recollida de suggeriments, queixes i reclamacions que, un cop avaluats, ens permetran
establir accions correctives de millora.
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