POLÍTICA DE QUALITAT
LA SALLE GIRONA és un centre docent fundat l’any 1906 que pertany als Germans de La Salle i que forma
part del col·lectiu d’Escoles Cristianes de Catalunya, situat al centre de la ciutat de Girona, i que ofereix
estudis d’ensenyament secundari obligatori (ESO) en règim concertat i post-obligatori (Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà) en règim privat.

MISSIÓ
Participem del Caràcter Propi que identifica totes les escoles de La Salle Catalunya, basat en l’educació
integral, humana i cristiana dels joves.
Dins d’aquest marc general, a La Salle Girona ens oferim com una alternativa educativa atenta a les
necessitats de les persones i respectuosa de les conviccions personals; integrada a la ciutat de Girona i a
Catalunya i que fonamenta la seva missió educativa en una formació acadèmica de qualitat i en la formació
en valors que promoguin el desenvolupament de l’alumne/a en els àmbits personal i social.

VISIÓ
La Salle Girona té la voluntat de continuar essent una escola de referència a la ciutat de Girona, integrada en
l’activitat educativa de la ciutat.
Som una escola acollidora, integradora i oberta al futur, gestionada per professionals qualificats i
compromesos.
La nostra activitat té com a objectiu satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes,
atenent la seva diversitat, oferint-los un servei i un ensenyament de qualitat en català, adaptat a la
tecnologia del s. XXI i que té en compte la proximitat en el tracte entre els membres de la comunitat
educativa.

VALORS
El conjunt de les escoles de La Salle Catalunya ens proposem com a objectiu en el camp dels valors:
suscitar la responsabilitat, desenvolupar la creativitat, estimular la convivència, promoure la justícia,
cultivar la interioritat, obrir-se a la transcendència.
A La Salle Girona en concret creiem i apostem per una educació que promogui







L’HUMANISME CRISTIÀ, que estimuli l’alumne en l’espiritualitat i en la fe.
La REFLEXIÓ i l’AUTOESTIMA per aconseguir iniciativa i capacitat de prendre decisions.
La SOLIDARITAT i el COMPROMÍS personal en les relacions personals i socials, superant
l’individualisme.
El RESPECTE a tota persona, optant per el DIÀLEG, la mediació i la no-violència en les relacions
humanes.
La CONSTÀNCIA i l’ESFORÇ, davant l’oportunitat de desenvolupar capacitats i hàbits que madurin
la personalitat i qualifiquin per a estudis posteriors.
La INTEGRACIÓ, intentant que el jove se senti membre de l’escola, de la ciutat i del país, gaudint de
la cultura i participant en la seva gestió.
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La Política de Qualitat de La Salle Girona està orientada a garantir el compliment de la nostra Missió, i a
aconseguir els propòsits de la Visió del centre, intentant integrar als nostres processos els Valors que ens
defineixen.
A tal efecte desenvolupem una gestió del servei que oferim basat en el treball per processos i en el procés
de millora continuada. Els eixos del nostre sistema de qualitat són: la gestió de la documentació i de la
comunicació, la gestió d’incidències, l’anàlisi d’indicadors i la revisió del sistema.
Tota l’organització del Centre en general i la direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar
activament en el desenvolupament i millora continuada en la gestió de la qualitat del centre, fonamentada en
la norma UNE EN ISO 9001:2015, i es compromet a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris que
aquesta Norma indica.
Treballem per assolir els objectius marcats i vetllem per la formació dels professionals del centre, assumint
aquests processos com un factor de valor per l’escola i per als nostres clients, i facilitador del compliment de
la missió que tenim.
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