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Política de qualitat
L’Insitut Thos i Codina és un centre públic d’educació secundària que cobreix
l’etapa obligatòria i post-obligatòria . El nostre objectiu és la formació integral dels
joves i la seva inserció a la societat amb les millors possibilitats
L’Institut Thos i Codina es basa en la norma de referència UNE-EN ISO 9001 com
a eina d'implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d'acord amb la normativa
vigent i els requisits establerts per l'administració educativa, la política de la
Qualitat enunciada per la Direcció de l’Institut és:
1. Incloure la Qualitat i la Millora continua en la seva filosofia i estratègia.
2. Actuar d’acord amb el projecte educatiu del centre, en la línia del/de la:
● Satisfacció de les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
● Desenvolupament i implicació fel conjunt de l’equip humà que forma part de
l’institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat
educativa.
● Millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la
comunitat.
3. Establir un compromís de tot l'institut amb la qualitat i la millora continua.
L'equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i
amb els mitjans al seu abast.
La política i estratègia de l’INS Thos i Codina s’identifiquen i es desenvolupen en
el seu Pla Estratègic. Aquest te com a finalitat definir les línies d’actuació
necessàries per tal d’assolir la visió que es proposa. El desenvolupament de la
política i la estratègia es sustenta en la eficàcia i eficiència dels processos, no tant
sols d’aquells que responen directament als requisits dels usuaris sinó també de
tots aquells que incideixen en el col·lectiu que participa de la seva activitat.
Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (usuaris, famílies,
empreses, treballadors del centre i societat) es la fita i el repte que es proposa
El compromís de la qualitat afecta tota l’organització i tota la comunitat educativa,
que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en
el desenvolupament i millora de la qualitat.
D’acord amb el Procediment de Revisió del Sistema la Política del Centre es
revisa per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen a la societat
contínuament.
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