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1 Revisió i aprovació  del document 23-01-2007
2 S’ha afegit un nou objectiu general relacionat amb la llengua

anglesa
06-10-2010

3 S’ha afegit a l’equip directiu el compromís de vetllar perquè
la política compleixi amb tots els requisits legals i
reglamentaris.

10-05-2013

4 Es canvia la redacció dels objectius per tal que estiguin
relacionats amb les línies estratègiques vigents.

09-04-2014

5 S’ha canviat el logo de l’escola pel de la Província i s’ha
afegit el logo de certificació.

17-10-14

6 S’ha afegit el següent aspecte : “com adaptar-nos a les
noves metodologies pedagògiques” al quart objectiu de
la política.

05-07-2016

7 S’han afegit dos objectius relacionats amb la situació de
pandèmia del curs 20-21

05-09-20

8
S’han actualitzat objectius i també s’han creat de nous. La
informació està marcada de color blau.
S’han eliminat els següents objectius que han quedat
inclosos en d’altres nous:

-ampliar els recursos tecnològics i el seu ús a les aules així com
adaptar-nos a les noves metodologies pedagògiques per poder donar
resposta a les noves demandes de la societat.

-facilitar als alumnes la possibilitat d’augmentar la seva
competència d’expressió i comprensió en llengua anglesa.
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-reprendre el curs 20-21 amb les màximes garanties, buscant l’equilibri
entre la protecció de la salut de totes les persones del centre, la correcta
gestió de la pandèmia i el dret de tots els alumnes a una educació de
qualitat.

9 S’actualitzen els objectius. Totes les novetats estan
marcades de color blau.

29-11-21

10 Actualitzem els objectius de la política de qualitat
relacionant-los amb les LE 22-26. Després d’aquesta
actualització decidim treure els següents objectius, perquè
molts estan inclosos dins d’altres que ja teniem i d’altres ja
no els estem aplicant al centre:
➢ dur a terme el Pla d’educació digital del centre que

integri les competències digitals a alumnes, mestres
i centre
➢ aconseguir que els nostres alumnes tinguin
la possibilitat d’augmentar la seva competència oral
i escrita  en l’àmbit lingüístic.

➢ fomentar l’educació artística en els nostres alumnes
perquè desenvolupin la seva intel·ligència artística.

➢ crear una línea metodològica d’escola a partir d’un
aprenentatge globalitzat que permeti la motivació i
la mirada crítica de l’alumne.analitzar i buscar
accions que ens ajudin a obtenir recursos
econòmics.
➢ afavorir la comunicació amb les nostres
famílies per aconseguir que se sentin part de la
comunitat educativa.
➢ vetllar perquè durant el curs 21-22 l’escola
sigui un entorn segur, amb el risc mínim assumible
contribuint al control de l’epidèmia i a la ràpida
identificació de casos i de contactes.

Per un altre costat, s’afegeix un nou objectiu relacionat amb
una nova LE que apareix marcat amb color blau.

19-01-23

L’escola Sagrada Família situada al barri Gòtic del districte de Ciutat
Vella de Barcelona pretén oferir un servei educatiu de qualitat
orientat a satisfer les expectatives i necessitats dels seus clients
segons normes vigents amb una millora contínua.

Per complir amb aquest compromís ens fixem els següents
objectius generals:

➢ educar en uns valors ètics i religiosos que defineixen la nostra
institució per tal d’aconseguir que els nostres alumnes
s’insereixin en el món de manera responsable i siguin experts
en humanitat.
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➢ optimitzar els recursos dels que disposem, tant humans com
materials per realitzar un ensenyament personalitzat dels
nostres alumnes des d’una perspectiva educativa de
proximitat i amb una atenció acurada pels alumnes amb
dificultats.

➢ afavorir una formació permanent del personal del centre que
garanteixi el perfil competencial del mestre i s’ajusti a les
necessitats del centre i permeti la formació integral dels
alumnes.

➢ fomentar valors sostenibles amb el medi ambient, entre els
nostres alumnes.

➢ implementar un Pla de comunicació i marketing per donar-nos
a conèixer i omplir la nostra oferta educativa.

L’Equip Directiu es compromet a:
-proporcionar recursos humans, formatius i materials necessaris per
a la seva consecució.
- que la política es dugui a terme
- comunicar-la a tots els estaments implicats en la revisió vigent i
resti a disposició del públic.
-complir els requisits, de pares, alumnes i organismes oficials
corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris.
La Comissió de Qualitat revisarà aquesta política i aquests objectius
generals anualment.
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