CARMELITES
POLÍTIQUES DE
QUALITAT
EL COL · LEGI FIDEL AL SEU PROJECTE
ESTRATÈGIC: VISIÓ, MISSIÓ I VALORS.
PRIORITZA
Mantenir la identitat cristiana d'acord amb el caràcter del fundador Pare
Palau i Quer fonamentat en fomentar a la nostra escola la llibertat, la
coresponsabilitat i el sentit crític en el desenvolupament de les nostres
activitats formatives.
Formar integralment els alumnes perquè mostrin una concepció cristiana
i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.
Abastar una àmplia oferta formativa i assolir el reconeixement de la
institució com a referent educatiu en el nostre entorn social i laboral

QUÈ OFERIM, QUÈ VOLEM?
Oferim un servei educatiu de qualitat i amb qualitat.
Implementem les tecnologies i un projecte plurilingüe de referència.
Volem assolir la satisfacció i el reconeixement de totes les persones
que participen en la concreció del nostre projecte educatiu.
Ens comprometem a desenvolupar una acció conjunta entre pares,
professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu
fonamentat en el Caràcter Propi de l'escola així com la relació amb les
institucions i les empreses del nostre entorn.

ON SOM
Som un centre amb la Certificació de Qualitat ISO 9001:2015
La Direcció vetlla pel compliment de tots els requeriments legals i
reglamentaris en vigor que regulen el funcionament del centre, garantint:
a) El compliment de la revisió dels objectius de qualitat anualment i
comunicar-los a tot el personal del centre.
b) Realitzar la formació continuada al personal del centre.
c) Fer les inversions necessàries per millorar el treball dels professionals i
l'aprenentatge de l'alumnat.
d) Garantir un procés de millora continuada en la gestió del centre a partir
del seguiment de l'activitat de tots els processos i activitats que s'hi
desenvolupen.

L'ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT
L'abast del nostre sistema de gestió de la qualitat es correspon amb les
etapes educatives de: Llar, Parvulari, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius, administració i serveis així com les activitats extraescolars i el
servei de menjador.
Tota l'organització del centre en general i la direcció en particular, accepten
aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el
desenvolupament i millora continuada de la qualitat del centre, revisant quan
sigui necessari, els objectius marcats per complir la missió que ens hem fixat.
Tarragona, maig de 2018

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

