POLÍTICA DE QUALITAT

1.- LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

L’escola pretén:
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilitzar totes les persones de la nostra comunitat educativa en l’acció
educativa sobre els valors cristians i humans.
Fer realitat una millora continua en estratègies educatives que potenciïn el
creixement i la maduració de l’alumne. Garantint la igualtat d’oportunitats
per a tots.
Fomentar la formació interna, la participació, la col·laboració i la implicació
per part de tots, per assolir els nous reptes que tenim plantejats com a
societat i com a escola.
Ampliar i millorar l’oferta educativa amb nous projectes d’escola, per tal
que esdevingui coherent, adequada a cada nivell i motivadora per als
infants i joves del nostre col·legi.
Potenciar la formació de la voluntat en el treball diari, fent de l’alumne un
subjecte actiu i responsable en el seu aprenentatge.
Treballar les capacitats, habilitats i valors pròpies de cada alumne, per tal
d’adquirir les eines bàsiques i necessàries que el facin créixer com a
individu compromès amb la nostra societat.
Incidir en el compliment dels requisits legals vigents per assegurar una
millora continuada del sistema.

2.- LA MISSIÓ

El Col·legi Sagrada Família d’Escaldes és una Comunitat Educativa oberta i cordial
que promou els valors Humans i Cristians amb un tracte acollidor i sense
distincions. Basat en l’amor per tal d’assolir una educació integral de la persona.
L’atenció personalitzada, el treball en equip i l’ambient de família afavoreix el
creixement i la maduració de l’alumne en totes les seves dimensions. La
col·laboració amb Institucions Socials i Eclesiàstiques permet trobar solucions a
problemes socio-educatius i potenciar els usos i costums del nostre país.

3.- LA VISIÓ

El Col·legi Sagrada Família d’Escaldes vol oferir una Educació de Qualitat a l’abast
de tota la seva C.E i de la societat andorrana en general, basada en valors Humans i
Cristians. Volem aconseguir que l’alumne sigui un agent transformador de la
societat, mitjançant la integració de les noves tecnologies i de la comunicació, la
humanització de la cultura i el tracte personalitzador per tal que esdevinguin
persones responsables i compromeses al servei del nostre món.
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4.- EL NOSTRE CARISMA D’ESCOLA (d’acord amb el Caràcter Propi)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oferir-nos a la societat del País com una C.E oberta, acollidora i cordial. On
tothom es acceptat, pot dialogar, escoltar i ser escoltat.
Crear un ambient de família que potenciï la relació senzilla i propera entre
tots.
Transmetre el Carisma de la Fundadora:
No menyspreeu mai a ningú.
Fermesa en l’obrar, si convé; duresa mai; dolcesa i caritat sempre i
en tots
Tracteu be a tothom amb respecte i amor.
Promoure la participació activa dels diversos estaments de la C.E
Dur a terme una acció educativa coherent i de qualitat. Orientada vers la
formació i desenvolupament integral de la persona en totes les seves
dimensions.
Impulsar una metodologia oberta i flexible, capaç d’integrar els avenços
pedagògics i tecnològics que la mantinguin en constant actualització.
Fomentar el descobriment dels valors Cristians i Humans , i la formació
d’actituds perquè els alumnes arribin a ésser persones lliures, responsables i
solidaries.
Incidir en l’atenció personalitzada a qualsevol membre del nostra C.E.
Motivar i donar suport al tot el personal docent i no docent en temes de
formació quan sigui necessari.
Vetllar pel treball en equip, la cooperació i solidaritat entre tots.
Potenciar la participació, la consciència de compromís i l’esperit crític com a
base de millora continuada en l’educació.
Col·laborar amb Institucions Socials, de l’Església i Educatives del país per
aconseguir una millora en la política educativa que garanteixi la igualtat de
tots sense privilegis ni discriminacions i la solució de problemes
socioeducatius del nostre país.
Participar en el procés d’identificació d’Andorra com a país que té una cultura
pròpia, una llengua i unes costums i tradicions.
Fomentar una cultura de qualitat a nivell de tota la C.E.
Donar-nos a conèixer.

5.- ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS ( Pla estratègic de centre)

1 -. Coherència i qualitat educativa i motivadora oberta a tothom (Innovació):
• Implantar noves tecnologies
• Servei de mediació i assessorament a famílies
• Projecte educatiu i de gestió dinàmic i accessible
• Incorporar noves estratègies metodològiques a l'aula
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2.- Donar a conèixer l'escola i potenciar els serveis a les famílies:
• Pla de màrqueting
• Reformar Instal·lacions
• Ampliació de serveis a les famílies
3.- fomentar un bon clima de convivència a nivell de comunitat educativa.
• Pla de comunicació intern i extern
• Gestió del personal
• Potenciar la plataforma educativa

6.- ELS VALORS CRISTIANS I HUMANS

La nostra missió és educar en humanitat. Apostar per la formació integral de les
persones, segures de si mateixes, autònomes i amb una identitat pròpia. Persones
solidàries, respectuoses amb les diferències, compromeses amb la societat i
capaces de transformar el seu entorn. Volem que els nostres alumnes, finalitzada la
seva escolarització, siguin experts en humanitat.
Els valors que tenim present en el dia a dia van ser viscuts per la nostra fundadora
i son els següents:
Amor viscut com a vocació de servei. Estimar és per a nosaltres acceptar a cada
alumne i fer que se senti valorat, tot destacant els seus talents i aptituds, per
generar en ell confiança i seguretat. Les relacions cordials i afectuoses ens ajuden a
crear un clima d’aprenentatge positiu.
Acollida i proximitat Ens caracteritza el tracte senzill i acollidor. Acompanyem els
alumnes i famílies durant el camí de la vida, en especial a aquells que viuen
situacions difícils.
Ambient de família Cuidem l’ambient de família: ens trobem com a casa i sentim
que tenim un projecte comú entre mans. Per això potenciem tot allò que facilita les
relacions interpersonals. El treball en equip ( escola, família, alumnes) és vital en el
procés educatiu dels nostres alumnes.
Compromís i servei Eduquem els nostres alumnes perquè siguin sensibles a les
situacions d’injustícia social i es preguntin com poden contribuir a fer un món més
just i més humà. Promovem experiències de servei, d’ajuda desinteressada i de
col·laboració i implicació en projectes solidaris. La tasca educativa és una vocació
de servei.
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