QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

La Política de Qualitat del Col·legi Sant Gabriel de Barcelona va encaminada
a desenvolupar la nostra:
MISSIÓ
La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i joves d’acord amb la
concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, promovent la seva
formació integral, preparant-los perquè participin activament en la millora de
la societat, des de la realitat sociocultural en la que es troben.
És a dir, educar nens i joves perquè:
-

Descobreixin i potenciïn les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i
afectives.

-

S’integrin i participin a la societat de forma crítica, responsable i
constructiva.

-

Desenvolupin la seva dimensió ètica i transcendent.

Cadascun d’aquests tres eixos, se sustenta en els següents:
VALORS
Eix 1:

Eix 2:

Eix 3:

Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats
físiques, intel·lectuals i afectives.


Esforç i constància



Responsabilitat



Esperit de superació

Orientar els alumnes en la seva inserció en el món de forma crítica,
responsable i constructiva.


Actitud acollidora



Sentit crític



Comunicació i diàleg



Respecte



Convivència i cooperació

Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent
dels alumnes.


Solidaritat i justícia
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Igualtat



Humilitat i senzillesa

Per tal de desenvolupar la nostra Missió, ens fixem objectius a mig termini
que seran revisat i/o modificats segons les valoracions dels mateixos. Així,
per als propers cursos aquesta és la nostra:
VISIÓ
Volem ser un col·legi Gabrielista arrelat al nostre entorn, modern i obert a la
societat i al món, amb un equip humà compromès que treballi per
proporcionar una formació integral i un servei de qualitat.
Per tal d’arribar a assolir aquesta visió, tot desenvolupant la nostra missió,
hem establert les següents:
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1.- Línia pedagògica: Generar un canvi en el nostre model d’aprenentatge
envers la creativitat i la personalització.
2.- Línia de lideratge: Ser competents en liderar amb creativitat equips de
treball cohesionats, potenciar la formació en competències de lideratge i
afavorir el benestar de la comunitat educativa, tot descobrint els talents
individuals.
3.- Línia espiritual: Convertir-nos en Centres amb intel·ligència espiritual
contemplant-la en el currículum, formant al professorat en estratègies i eines
per a una sensibilització i vivència, benestar i creixement espirituals.
Per portar a terme aquesta Política de Qualitat que ens hem fixat, hem
implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat en coordinació amb els
Col·legis Sant Gabriel de Ripollet i de Sant Adrià de Besòs.
El/la Titular del centre han d’assegurar que les responsabilitats i les autoritats
per a les funcions pertinents s’assignin, es comuniquin i es comprenguin dins
tota l’organització
El/la Titular del centre han d’assignar la responsabilitat i l’autoritat per a:
a) Vetllar pel compliment de la normativa legal vigent.
b) Assegurar que el sistema de gestió de la qualitat sigui conforme als
requisits d’aquesta norma internacional.
c) Assegurar que els processos subministrin els elements de sortida
previstos
d) Informar l’alta direcció sobre l’acompliment del sistema de gestió de la
qualitat i sobre les oportunitats de millora. Aquestes accions han
d’incloure:
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a. La millora de productes i serveis per a complir els requisits, i
també abordar les necessitats i les expectatives futures
b. La correcció, la prevenció o la reducció dels efectes no desitjats
c. La millora de l’acompliment i l’eficàcia del sistema de la gestió
de la qualitat.
e) Assegurar que es promogui l’enfocament al client dins tota
l’organització.
f) Assegurar que la integritat del sistema de gestió de la qualitat es
mantingui quan es planifiquin i s’implementin canvis al sistema de
gestió de qualitat
Maria José Rives Salinas
Representant de la Titularitat
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