Política de Qualitat

QUI SOM?
El Col·legi Sant Gabriel de Sant Adrià de Besòs es
compromet a complir amb els requisits legals reglamentaris
del sistema de gestió de la qualitat, així com a millorar
contínuament la seva eficàcia.
Per assolir aquest compromís ens basarem en la missió, la
visió i els valors de la nostra concepció cristiana de la
persona , de la vida i del món que formen part del nostre
caràcter propi, definits a continuació:

MISSIÓ
La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i
joves d’acord amb la concepció cristiana de l’ésser humà,
de la vida i del món, promovent la seva formació integral,
preparant-los perquè participin activament en la millora de
la societat des de la realitat sociocultural on es troben. És a
dir, educar nens i joves perquè:
 Descobreixin i potenciïn les seves possibilitats físiques,
intel·lectuals i afectives.
 S’integrin i participin a la societat de forma crítica,
responsable i constructiva.
 Desenvolupin la seva dimensió ètica i transcendent.
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Cadascun d’aquests tres eixos, se sustenten en els Valors
de la nostra concepció cristiana de la persona, de la vida i
del món, que formen part del nostre caràcter propi:
Eix 1:
Ajudar-los a descobrir i potenciar les seves
possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives
 Esforç i constància
 Responsabilitat
 Esperit de superació
Eix 2: Orientar-los en la seva inserció en el món de forma
crítica, responsable i constructiva.






Sentit crític
Actitud acollidora
Comunicació i diàleg
Respecte
Convivència i cooperació

Eix 3: Fomentar el desenvolupament de la seva dimensió
ètica i transcendent.
 Solidaritat i justícia
 Igualtat
 Humilitat i senzillesa
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On volem arribar?
VISIÓ
Volem ser un col·legi Gabrielista arrelat al nostre entorn,
modern i obert a la societat i al món, amb un equip humà
compromès que treballi per proporcionar una formació
integral i un servei de qualitat
Per tal d’arribar a assolir aquesta visió, tot desenvolupant la
nostra missió, hem establert les següents línies
estratègiques:
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. Transmetre els valors humans i evangèlics per fomentar el
creixement personal i espiritual de l’alumnat basant-nos
en el Caràcter Propi Gabrielista.
2. Exercir un lideratge emocional i creatiu que afavoreixi la
cohesió i treball dels equips i potenciï els talents personals de
tots els membres de la comunitat educativa.
3. Potenciar la comunicació interna/externa del col·legi.
4. Integrar la cultura de la Qualitat com a estratègia educativa i
com a model de gestió del centre en el desenvolupament del
Projecte Educatiu Institucional.
5. Optimitzar el nostre estil metodològic per generar un canvi en
el model d'ensenyament-aprenentatge.
6. Consolidar el col·legi com a un referent dins la nostra població.
7. Aconseguir que sigui un col·legi sostenible per assegurar-ne la
viabilitat econòmica.
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