
POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Castellarnau és un centre públic que ofereix en exclusiva estudis de formació
professional. Dintre la nostra oferta hi han cicles formatius de grau mitjà i superior, cursos
d’especialització, PFI, i cursos ocupacionals. També se celebren a les nostres instal·lacions
proves d’obtenció de títol, proves d’accés i es col·labora amb altres entitats educatives i
socials, com ara l’IOC i la Creu Roja.

Amb la finalitat de millorar la satisfacció dels grups d’interès, hem implementat un sistema
de gestió de la qualitat basat en la norma UNE EN ISO 9001:2015.

La nostra política de qualitat defineix els objectius següents:

● Educar el nostre alumnat afavorint el seu compromís amb els processos
d’aprenentatge, ajudant-los a que els abordin amb una actitud positiva, capacitat de
treball, entusiasme, dedicació i esforç. Per desenvolupar aquesta tasca posem al seu
abast els recursos més adients per la consecució dels resultats d’aprenentatge que
marquen els currículums oficials. Creem a les aules i tallers de l’institut un ambient
motivador i que doni seguretat a l’alumnat a dintre del seu procés d’aprenentatge i
l’ajudem a caminar de cara a complir els seus objectius i interessos individuals.

● Cuidar les relacions entre els integrants de la comunitat educativa, fomentant la bona
convivència. Treballem per que les persones se sentin respectades i apreciades en
un ambient en el que la convivència i la inclusió tenen un paper prevalent, des de la
visió d’una perspectiva de gènere.

● Enfocar els nostres esforços en la cerca d’una transformació educativa de cara a la
innovació i a la implementació de noves metodologies en les rutines del centre que
permetin la millora en la inserció laboral del nostre alumnat, i l’acompliment dels seus
objectius particulars durant el temps que compartim al centre. L’oferta educativa de
l'Institut Castellarnau es revisa i s'actualitza anualment per adequar-la a les
necessitats dels sectors empresarials i a la demanda educativa.

● Millorar l’eficiència en la gestió de centre a nivell integral.

Per aconseguir tots aquests reptes és clau la implicació de la direcció i de tota la comunitat
educativa en el projecte educatiu de centre, i el compromís de caminar cap a la millora
contínua del sistema de gestió de qualitat i el compliment dels requisits legals aplicables.


