POLÍTICA DE QUALITAT

L’IES Josep Font i Trias ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la
seva estratègia i ha definit el seu sistema de gestió cap a la millora continua a partir d’un
model basat en la qualitat (projecte d’implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres
docents).
El nostre centre adopta la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb les
següents directrius:
Punt 1
Definir de manera progressiva la nostra feina, procurant la qualitat i la millora contínua de
les nostres activitats, i tenint sempre en compte la seva repercussió en l’alumnat i en la
imatge del centre a l’exterior.
Punt 2
La gestió per processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el
desenvolupament i la revisió i millora d’aquests.
Punt 3
La millora dels resultats amb la definició d’uns objectius mesurables del centre i avaluant
anualment el nivell de consecució dels mateixos.
Punt 4
L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de la evidència, la gestió a
partir de dades i la preponderància del treball en equip.
Punt 5
Tenir present l’alumnat i les seves famílies, escoltant-los i procurant satisfer les seves
expectatives, sempre que no representin un conflicte amb la política i els trets d’identitat
del centre.
Punt 6
Aplicar metodologies adequades a la diversitat de l’alumnat.
Punt 7
Potenciar la col·laboració i la participació en activitats vinculades a la nostra realitat i a la
conservació del nostre entorn físic, social i cultural.
Punt 8
Fomentar la participació del centre en programes d’innovació i, especialment en projectes
que faciliten el coneixement de diferents llengües i cultures.
Punt 9
Impulsar i fomentar el coneixement i l’ús de la llengua i de la cultura catalanes des de tots
els àmbits del centre.
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Aquestes directrius es desenvolupen a partir dels següents processos i projectes:





Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió qualitat segons UNE–EN ISO
9.001:2008
Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la comunitat educativa.
Revisió del sistema de gestió.
Auditories internes i externes del sistema de gestió de la qualitat.

El compromís amb el sistema de qualitat afecta a tot l’Institut. Tots tenim el compromís de
complir amb els requisits establerts a la política del centre, així com participar activament en
la millora de la qualitat i de la gestió.
Aquesta política es durà a la pràctica a partir dels següents objectius identificats al projecte de
direcció 2011-15 i es desenvoluparà en base a les propostes dels departaments incloses al
projecte de direcció i s’intentarà tractar anualment un objectiu de cada àmbit.
* Es poden veure les accions indicades per desenvolupar cada apartat al projecte de direcció.
1. ALUMNAT
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Millorar el seguiment de l’alumnat NEE i NESE.
Millorar el seguiment de l’alumnat repetidor.
Millorar el seguiment de l’alumnat per part de l’equip docent.
Augmentar la responsabilitat de l’alumnat (drets i deures).
Augmentar l’autonomia de l’alumnat.
Fomentar el coneixement en l’ús de les TIC.
Estimular els bons resultats i fomentar l’esforç.
Relació amb antic alumnat.

2. PROFESSORAT
a. Millora contínua de la tasca docent.
b. Millora continua del funcionament dels departaments.
c. Millorar l’aprofitament dels suports.
d. Anàlisi dels resultats de 1r batxillerat i de les proves IAQSE.

3. PEDAGÒGIC
a. Aprofundir en la implantació de les CCBB.
b. Formació del professorat.
c. Coordinació amb els centres de primària.
d. Coordinació dins l’equip docent.

4. FAMÍLIES
a. Facilitar la comunicació de les famílies amb l’institut.
b. Potenciar l’AMIPA.
c. Aconseguir el compromís de les famílies en el procés educatiu.
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5. GESTIÓ I FUNCIONAMENT GENERAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Informació general de l’alumnat centralitzada i compartida
Aprofitament més ampli del gestib.
Coneixement generalitzat del quadre de processos.
Millorar l’accés a la documentació per part de tot el professorat.
Coordinació amb els Ajuntaments.
Millorar la neteja del centre.
Fomentar la importància de les comissions del centre.

6. INFRAESTRUCTURES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Xarxa wifi per tot el centre.
Millorar equipament TIC de les aules.
Reducció de la ràtio dels grups.
Dividir la biblioteca en 2 aules.
Ampliació del bar.
Tancament del pati.
Calefacció planta baixa.
Trespol del pavelló.

7. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INNOVACIÓ
a. Projectes d’intercanvi.
b. Projectes transversals.

8. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
a. Difondre la tasca de les comissions.
b. Conèixer i difondre les activitats de les associacions dels pobles adscrits i
afavorir la participació de l’alumnat.
c. Augmentar l’aparició d’articles del centre en premsa, Sportulis,...
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