
Política de qualitat 
 

S’estableixen com a objectius bàsics i inicials de la nostra Política de Qualitat la orientació 
cap a: 

• El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa 
realitzada pel Col·legi Sant Ermengol; 

• La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels destinataris 
dels nostres serveis; 

• La millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat. 
A més, la política de qualitat de la nostra escola s’estableix com la definició de la MISSIÓ 
(raó de ser del centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir a mitjà i 
llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el centre es 
fonamenta per assolir la visió). 
 
 
Missió 
 
Som una escola cristiana i andorrana arrelada a la societat, a la seva cultura i a la seva 
llengua. Seguim el carisma d’Anna Maria Janer, tractem bé tothom i fem que l’escola sigui 
una comunitat educativa: 

§ Oberta a tothom, que promou la igualtat d'oportunitats i és conscient de la seva 
funció social. 

§ En diàleg amb la realitat diversa i plural de l'entorn. 
§ Capaç d’oferir una formació integral de la persona, afavorint i acompanyant el 

desenvolupament personal i professional del nostre alumnat. 
 
Visió 
 
Volem ser un referent educatiu i per aconseguir-ho: 

§ Promovem un clima educatiu i familiar, potenciant un bon ambient de treball i 
cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa i l’entorn. 

§ Som una escola inclusiva i vetllem per que tothom tingui les mateixes oportunitats 
d’aprenentatge i desenvolupament personal. 

§ Fomentem el desenvolupament de les capacitats i habilitats de l’alumnat, 
considerant-lo el centre de l’activitat educativa. 

§ Treballem perquè els nostres alumnes siguin persones felices, competents i 
compromeses en l’àmbit personal, social i professional. 

§ Comptem amb un equip docent compromès professionalment i que és un referent 
per l’alumnat. 

§ Facilitem la identificació, participació i integració de les famílies en el nostre Projecte 
Educatiu. 

§ Implantem un sistema de gestió de recursos orientat a ser un centre sostenible i 
respectuós amb el medi ambient. 

§ Cerquem l’excel·lència amb una millora contínua de la qualitat. 
 
Valors 
 
Els que ens defineixen són: 

§ Universals: justícia, pau, solidaritat i respecte pel medi ambient. 
§ Socials i personals: assertivitat, compromís, empatia, esforç, participació, respecte, 

sentit crític i tolerància. 


