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1. Política de qualitat

El setembre de 2020, l’Institut Rocagrossa s’incorpora al Projecte de Qualitat i Millora Contínua de
l’ensenyament amb l’objectiu d’implementar un sistema de gestió per processos basat en la norma
ISO 9001. La finalitat del projecte és optimitzar els serveis que ofereix l’organització per tal de
donar resposta a les expectatives i necessitats de totes les persones vinculades al centre, així com a
les de les institucions públiques i privades amb les que treballa i col·labora.

Mitjançant la sistematització ordenada de la seva gestió, la política de qualitat de l’Institut
Rocagrossa s’enfoca a satisfer les demandes de tots els col·lectius que participen o es beneficien de
l’activitat formadora i educativa que té assignada, conscients de que aquesta és la millor manera
d’assolir els nivells d’eficàcia i eficiència òptims per tal de desenvolupar la seva tasca, tot seguint
les línies mestres marcades per la missió, la visió i els valors del seu projecte educatiu.

Així doncs, amb la millora contínua de l’ensenyament es pretén generar entre l’alumnat un clima
de pertinença al centre que permeti enriquir la seva dimensió personal i social a l’hora que es
satisfan les seves necessitats formatives amb l’objectiu que esdevinguin individus competents i
realitzats.

En relació a les famílies, caldrà enfortir la confiança que tenen dipositada en el centre,
orientant-les, assessorant-les i potenciant les habilitats intel·lectuals i emocionals dels seus fills i
filles com a eines imprescindibles per garantir el seu èxit professional i personal.

Per altra banda, afavorir un entorn de treball motivador serà un dels reptes d’aquest sistema de
gestió. Un equip humà valorat i satisfet al que es permeti desenvolupar plenament la seva tasca
professional és la clau de volta per aconseguir una millora real en la qualitat de totes les activitats
vinculades al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Tampoc podem oblidar les empreses i la resta d’institucions que acullen l’alumnat un cop han
finalitzat el seu procés d’aprenentatge al centre. L’Institut Rocagrossa haurà de contribuir a formar
les persones que esperen rebre aquestes entitats: individus responsables i competents, creatius,
emprenedors, amb esperit crític i amb capacitat de treball.

Finalment, l’institut haurà de contribuir a l’assoliment dels objectius que les administracions
públiques ens assignen com a centre formador, vetllant pel compliment de la normativa vigent en
matèria educativa així com de qualsevol altre requisit legal aplicable al desenvolupament de la
seva activitat.
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