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Política de Qualitat
La Política de Qualitat de l'Institut Anna G. de Mundet està dirigida a
aconseguir satisfer les expectatives i necessitats educatives del nostre
alumnat en particular, i les de la societat en general, oferint uns ensenyaments
i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l'excel·lència en el
servei.
Pren com a referència i eina d’implantació la norma de UNE-EN ISO 9001:2015, la
normativa vigent, els requisits establerts per l'administració educativa i els Objectius
de Desenvolupament Sostenibles de les Nacions Unides (en especial els ODS03 Salut
i Benestar, ODS04 Educació de Qualitat, ODS5 Igualtat de Gènere, ODS08 Treball
Decent i Creixement Econòmic, ODS10, Reducció de les Desigualtats, ODS12
Producció i Consum Sostenible, ODS16 Pau, Justícia i Institucions Sòlides)
La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix
el compliment d'aquest objectiu, el qual contempla com a referents:
1r. La dimensió personal de l'alumnat, que requereix la satisfacció de les seves
necessitats formatives amb una pedagogia oberta a la diversitat, la ciència, la
innovació tecnològica i educativa, la cultura digital més enllà de les competències
tècniques, donant una orientació personal, acadèmica i professional, en un marc
inclusiu, garantint la coeducació i la perspectiva de gènere.
2n. La dimensió familiar, que requereix un servei educatiu de qualitat que reforci la
confiança de les famílies.
3r. La dimensió professional, que requereix el compromís amb la satisfacció del
professorat, personal d'administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
4t. La dimensió social per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la
societat, la seva cohesió amb Europa i el desenvolupament sostenible compromès
amb el problema mediambiental global.
El compliment, l’actualització i la millora contínua dels objectius del projecte educatiu
del centre faran possible donar un servei educatiu de qualitat i la consecució de
l'excel·lència ens permetrà ser referents per altres centre.
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