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POLÍTICA DE QUALITAT

Política de la Qualitat

L’escola VEDRUNA BALAGUER és un centre concertat amb una trajectòria exemplar i de
referència arreu de Catalunya.

La nostra Política de Qualitat ha estat i estarà sempre, d’acord amb satisfer les expectatives i
necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la resta de clients en general, oferint-los
uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el
compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

- La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats
formatives.

- La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del
servei educatiu que reben els fills i filles.

- La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció
del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

- La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de
millorar la convivència i desenvolupament de la societat.

- L’implementació del Pla Estratègic previst pel quatrienni 2021-22 al 2024-25, amb el
respectiu desenvolupament dels eixos.

- I l’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per
l’Administració Educativa, per la norma ISO 9001:2015.

La direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tot el personal del
Centre i als receptors del nostre servei.

La direcció es compromet a administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la
infrastructura necessària per assolir els objectius de qualitat.

La direcció del centre es compromet a seguir implementant les NNTT al centre, mitjançant
Chromebooks a 3r i 4t d’EP i ESO, i continuar el treball amb Tablets a Infantil i Cicle Inicial el curs
2021-22.

La Política del centre es revisa per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen a la societat
contínuament i per aquest motiu aplica nous projectes com: Ambients a la LLAR, Espais Aprenentatge a
EI/CI, STEMS a CI i CM i 1r i 2n d’ESO, FER a 5è EP i TEI a EP/ESO, Projectes Erasmus a ESO, ODS,
i el projecte transversal Escola Atenta.

Tota l’organització del Centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i
assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al
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centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que ens ha
encomanat la societat.
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