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La raó de ser de l’Institut Montsià és la formació personal i professional del seu alumnat per tal 

d’assegurar la seva integració en la vida familiar, laboral i social, al temps que es promou una 

cultura de la responsabilitat i la convivència socials.  

 

Els objectius de la qualitat han de servir al compliment d’aquesta Missió de manera satisfactòria per 

a tots els membres de la comunitat educativa, per la qual cosa és essencial la satisfacció de les 

expectatives i necessitats de les parts interessades: alumnat, famílies, professorat i personal 

d’administració i serveis, empreses i Departament d’Ensenyament. 

  

L’Institut Montsià desenvolupa el seu sistema de gestió d’acord amb els models ISO9001 i e2CAT, 

amb un disseny per processos i un estil de lideratge que faciliten i afavoreixen la creativitat i la 

millora contínua, amb l’objectiu últim de dotar el seu alumnat amb una formació personal i 

professional de qualitat. 

 

Per a controlar la conveniència, adequació i eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, el centre es 

sotmet periòdicament a auditories internes i externes realitzades per empreses certificadores, les 

quals verifiquen si el sistema de gestió és conforme amb els requisits propis de l’organització, i si és 

conforme amb els requisits del model que es certifica (ISO9001 i e2CAT). 

 

L’Institut Montsià vetllarà per proporcionar llocs de treball segurs i saludables tot prevenint les 

lesions i el deteriorament de la salut per a totes aquelles persones que realitzen treballs o activitats 

al seu interior sota control de l’organització, amb mesures de prevenció i protecció eficaces, 

eliminant perills i minimitzant riscos de manera proactiva i aplicant els requisits de la norma ISO 

45001, de gestió de la seguretat i salut en el treball. 

    

Tots els departaments que formen part de l’Institut Montsià estan compromesos amb la Política de 

Qualitat de l’Institut. 

 

Els Objectius de la Qualitat del centre són els següents: 

 

a. Dotar l’alumnat d’un bon rendiment i una bona formació acadèmica, adequats als requeriments 

del món laboral i professional 

b. Graduar el major nombre possible d’alumnes que cursen estudis reglats, especialment aquells 

que provenen de la Formació Professional Inicial 

c. Implantar metodologies educatives actives, cooperatives i col·laboratives (Aprenentatge Basat en 

Problemes, Aprenentatge per Serveis, Aprenentatge per Projectes, etc.) 

d. Fomentar la participació i la implicació de l’alumnat en la vida del centre 

e. Potenciar  aquells valors personals, socials i mediambientals propis de la responsabilitat social, la 

inclusió i la ciutadania activa en un clima de convivència i mútua confiança 

f. Mantenir una estreta col·laboració amb l’entorn empresarial i institucional per tal de facilitar la 

incorporació positiva de l’alumnat de cicles formatius al món laboral. 
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g. Facilitar una bona comunicació amb l’entorn, donant a conèixer les activitats realitzades al 

centre i els resultats aconseguits, així com els premis i reconeixements obtinguts. 

h. Mantenir un alt grau de satisfacció de totes les parts interessades. 

i. Mantenir unes bones condicions de seguretat i salut que elimini i minimitzi tals riscos per a tots 

aquells que realitzen activitats sota control de l’organització  

 

Des de la Direcció de l’Institut Montsià ens comprometem a posar a la disposició dels nostres 

alumnes i les seves famílies, un equip de professors i de professionals altament implicats en el 

Projecte Educatiu del Centre i en permanent formació. Aquest compromís inclou la utilització de les 

millors tècniques disponibles, aportant els recursos necessaris al nostre personal per facilitar la seva 

labor en el desenvolupament del projecte educatiu. 

 


