
POLÍTICA DE QUALITAT: 

 

L'Institut Manolo Hugué és un centre educatiu públic depenent de la Generalitat de Catalunya que té 
implantat un sistema de qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015. 

El centre cerca la millora continua en la qualitat de l'educació i en el seu funcionament d'acord amb la 
normativa vigent i amb els requisits establerts per l'administració educativa. 

L'equip humà del centre està compromès amb la política de qualitat i millora continua i la direcció vetlla 
pel seu acompliment, assignant els recursos necessaris al seu abast per a aconseguir els objectius 
de qualitat. 

L'organització vetlla per conèixer i satisfer les necessitats i expectatives tant de la comunitat educativa 
com de la resta de grups d'interès, integrant-se a l'entorn de forma activa. 

 

1. MISSIÓ: 
 
- Col·laborar en l’educació integral dels alumnes, ajudant-los a l’adquisició de coneixements, 
cultura, valors, recursos i hàbits; per al seu creixement personal, emocional i intel·lectual; per 
tal que puguin desenvolupar-se en societat, accedir a estudis posteriors o incorporar-se al 
món laboral com a professionals qualificats. 
 
2. VISIÓ: 
 
- L'Institut Manolo Hugué vol ser un centre d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat 
i de Formació Professional, arrelat al municipi de Caldes de Montbui i a la rodalia, que 
ofereixi uns serveis educatius de qualitat que serveixin a les persones per al seu 
desenvolupament i progrés formatiu i professional. 
 
3. VALORS: 
 
- Respecte a la diversitat cultural, ideològica i de costums de tots els membres de la comunitat 
escolar. 
 
- Reconeixement de la igualtat de drets i deures de totes les persones integrants d'aquesta 
comunitat. 
 
- Respecte a la llibertat de reunió, expressió i participació en la vida del centre de tots els 
membres de la comunitat educativa. 
 
- Rebuig de qualsevol tipus de dogmatisme, comportaments i idees violentes, autoritàries o 
prepotents. 
 
- Respecte a l'entorn i als béns, tant privats com col·lectius. 
 
- Rebuig de qualsevol tipus d'actuació que entorpeixi el desenvolupament de les activitats 
educatives o atempti contra el dret de viure en un ambient saludable. 

 


