POLÍTICA DE QUALITAT
PREÀMBUL - INTRODUCCIÓ
La nostra Escola, que es defineix com un centre educatiu cristià obert a tothom, ofereix una
educació nascuda de la intuïció de la Beata Anna Maria Janer, fundadora de l'Institut de
Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, que va aportar els trets que donen consistència a la
nostra identitat:
- La relació senzilla i propera amb un ambient de família.
- El tracte acollidor i sense distincions de cultures.
- La pedagogia fonamentada en l'amor.
- L'atenció personalitzada.
- L'ambient de llibertat i de treball.

Missió:
Aquests trets permeten assolir l'objectiu prioritari, la nostra missió, que és promoure la
formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i
del món, per tal que arribin a ser persones lliures, responsables i solidàries en la
transformació d’un món més just i fratern.

Visió:
El Col·legi Sagrada família de Lleida vol oferir una Educació de Qualitat des d’un clar
enfocament cristià basat en
•
•
•
•
•
•
•

Promoure valors com l’acolliment, l’esperança, l’alegria i l’amor al treball.
Educar per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau.
Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers.
Aprofundir en la vivència comunitària i la celebració de la fe en un marc de
respecte i llibertat.
Desenvolupar el treball intel·lectual amb una metodologia didàctica
individualitzada, oberta i flexible.
Dotar l'alumnat de la capacitat crítica envers la societat en la qual viu.
Tenir la sostenibilitat com un valor, basat en el respecte al medi ambient.

Al Col·legi treballem la millora continuada i ens comprometem amb el compliment de la
normativa legal vigent en totes les activitats. Utilitzarem les eines de qualitat i farem
avaluacions internes i externes per adequar l'acció educativa als interessos de les famílies,
personal docent, no docent del Centre i proveïdors externs i interns.

“Tracteu bé tothom amb respecte i amor.”
“Fermesa en l’obrar, si convé; duresa mai; dolcesa i
caritat sempre i en tot.”
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La política de qualitat ve referenciada mitjançant uns eixos estratègics biennal i uns objectius
i accions operatives anuals:
Eixos estratègics biennal:
•
•
•
•
•

Fer nostre el caràcter propi per tal de traslladar-lo a la vida diària del centre.
Atendre els alumnes a partir de les seves capacitats, fortaleses i ritmes
d’aprenentatge.
Continuar implementant la innovació pedagògica del centre.
Millorar el resultat de les proves diagnòstiques dels nostres alumnes.
Continuar Implementant l’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS CURS 2018 - 2019
Fer nostre el caràcter propi per tal de traslladar-lo a la vida diària del centre.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Millorar el coneixement i la identificació del professorat amb el Caràcter Propi.
Millorar la praxis del bon dia.

Atendre els alumnes a partir de les seves capacitats, fortaleses i ritmes d’aprenentatge.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Fer més eficient les actuacions del DIAP envers als alumnes llurs famílies.
Millorar l’atenció individualitzada i personalitzada als alumnes.
Augmentar l’atenció de l’alumnat amb NEE, incloent les Altes Capacitats.
Continuar implementant la innovació pedagògica del centre.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Implementar sistemes d’aprenentatge de tipus experiencial i motivador a partir de les intel·ligències
múltiples.
Integrar eines tecnològiques a l’aula per la seva contribució a l’aprenentatge.
Potenciar al màxim les possibilitats de la plataforma Educamos.
Millorar el resultat de les proves diagnòstiques dels nostres alumnes.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Millorar els resultats de l’expressió escrita en les proves de Competències Bàsiques.
Continuar Implementant l’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Promoure el multilingüisme al Centre
Participar en projectes externs reconeguts i amb un gran valor afegit.
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