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Política de Qualitat

POLQUA

POLÍTICA DE QUALITAT
L’Institut Cendrassos, amb l’afany de satisfer les expectatives de totes les parts
interessades (professorat, PAS, alumnat, famílies, entorn empresarial i de la
societat en general), ha implantat un s istema de gestió de la qualitat basat en la
norma ISO 9001 i en la gestió per processos per a la millora de l’eficàcia i
l’eficiència en la seva organització i estratègia, abastant tots els ensenyaments que
s’hi imparteixen.
La política de qualitat del nostre centre és un instrument que cerca la millora
contínua en la qualitat de l’ensenyament i del servei i pretén el compliment de la
missió de centre, l’assoliment de la visió que propugna i la difusió dels valors que
reconeix com a propis. Aquesta política ha de complir amb els requisits legals i
reglamentaris i dur a terme l’avaluació dels resultats en base a fets i dades
objectives per tal d’assolir els objectius marcats.
Aquest compromís afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat
educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar
activament en el

desenvolupament i millora de la qualitat del centre sempre

aspirant a l’excel·lència. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans
que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.
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