POLÍTICA DE QUALITAT: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

POLÍTICA DE QUALITAT
de
l’I.E.S. CARLES SALVADOR
d’ALDAIA
MISSIÓ
“Formar un alumnat dotat de coneixements acadèmics, respectuós i
educat integralment”

VISIÓ
“Millorar com a institut de prestigi en l'àmbit educatiu”

VALORS
Sensibilitat davant de la diferència
Sostenibilitat mediambiental
Innovació
Plurilingüisme
Solidaritat

Responsabilitat
Respecte
Qualitat
Cooperació
Honradesa
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EL NOSTRES VALORS
DEFINICIÓ
ELS SEUS COMPORTAMENTS
RESPONSABILITAT
Obligació moral dels actes Afrontar les conseqüències de les nostres actuacions.
realitzats
Complir els compromisos
Assumir les tasques que ens competixen.
Esforçar-se per aconseguir els objectius acadèmics.
RESPECTE
Consideració i mirament Tindre en compte els drets dels altres en les nostres actuacions
cap als altres
Escoltar de forma activa les opinions dels altres.
Cuidar les formes en les relacions amb els altres.
QUALITAT

Condició d'excel·lència en Aconseguir els millors resultats possibles
el treball i l'estudi
Buscar les millors condicions per a aconseguir els fins proposats.
Optimitzar els recursos disponibles.

COOPERACIÓ

Implicació activa de tots Col·laborar en les tasques programades
els membres del centre en Potenciar el treball en equip
l'organització i realització Millorar la relació interdepartamental.
de les tasques del mateix

HONRADESA

Actuació íntegra, justa i No ocultar els problemes davant del grup ni davant d'un mateix
recta
Obrar amb justícia
Ser íntegre en les nostres actuacions.

SENSIBILITAT
DAVANT LA
DIFERÈNCIA

Capacitat per a apreciar Ser flexible en l'aplicació de criteris atenent a la diversitat.
les particularitats de les Buscar la integració assumint les diferències dels altres.
Mostrar respecte cap a les persones i les seues idees
persones

SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL

Satisfer les necessitats Preservar, conservar i protegir els recursos naturals per al benefici de les
actuals sense minva dels generacions presents i futures.
recursos existents per a Usar de manera responsable els recursos del nostre entorn.
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INNOVACIÓ

PLURILINGÜISME

SOLIDARITAT

futures generacions.
Novetats que produïxen
millora en el procés
educatiu vinculades amb
actituds de millora en la
pràctica
docent,
processos d'investigació i
amb l'ús de les TIC
Presència simultània de
diverses llengües en la
competència comunicativa
de les persones així com
en la interrelació que
s'establix entre elles
Unió, col·laboració i ajuda
entre dos o més persones
per a aconseguir un fi
comú que millore les
seues condicions de vida

Inculcar en l'alumnat una actitud investigadora per a la solució de problemes.
Formació del professorat per a millorar la pràctica professional.
Intencionalitat i planificació, duradora, tindre un alt índex d'utilització i estar
relacionada amb millores substancials de la pràctica professional.
Innovació educativa en el procés d'ensenyança - aprenentatge: metodologia,
recursos i materials d'aprenentatge.
Ús de les TIC en l'aprenentatge i en els àmbits del centre en què aporten millores.
Millorar la competència comunicativa de les persones.
Desenrotllar un repertori lingüístic, per a exercitar tant les capacitats lingüístiques,
com els mecanismes que faciliten la interacció de les diferents llengües.
Afavorir la diversitat cultural i lingüística per a potenciar l'enteniment intercultural i la
cohesió social.
Interessar-se pels altres i aplicar-se per ajudar-los de manera efectiva quan es
troben en dificultats.
Fer el bé perquè les condicions de vida d'aquells als que es vol ajudar milloren.
Actuar per a canviar el món, fer-ho millor, més habitable i més digne.
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