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POLÍTICA DE QUALITAT DE L’INSTITUT D’ENSENYAMENT SE CUNDARI I SUPERIOR 

D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS MARE DE DÉU DE LA MERC È. 
 
 
 
L’Institut Mare de Déu de la Mercè té com a missió la formació d’alumnes amb plenes competències 
acadèmiques i professionals, fomentant alhora el compromís social; l’esperit crític, obert i cooperador;  
l’estímul de l’aprenentatge al llarg de la vida i  la consciència plena de la importància de mantenir 
sempre la ment oberta als canvis tecnològics de la professió triada. 
 
Així mateix, el Centre vol impulsar en la comunitat educativa, mitjançant tots els recursos a l’abast, una 
consciència respectuosa amb el medi ambient, promocionant  la recollida selectiva  de deixalles i 
fomentant, en el  treball quotidià, l’estalvi de recursos limitats i l’estalvi energètic. 
 
Per a garantir amb eficàcia aquestes necessitats, i respondre a les expectatives de la comunitat 
educativa, l’Administració i la societat que l’envolta, l’Institut Mare de Déu de la Mercè aplica 
estratègies de gestió avançades, segons les següents premises: 
 

- Orientar el sistema de gestió cap a la millora contínua i la satisfacció de les expectatives 
acadèmiques i socials, així com les necessitats, de les diferents parts interessades 
vinculades a l’ensenyament-aprenentatge, oferint un servei de qualitat. 
 

- Crear un clima de treball positiu, d’alta satisfacció professional per a l’equip humà. 
 

- Fomentar la relació amb l’entorn empresarial, generant sinèrgies d’innovació i cooperació 
que facilitin l’intercanvi d’experiències i de coneixement. 

 
L’Equip directiu del centre és el responsable del sistema de gestió de la Qualitat i posarà a l’abast els 
mitjans necessaris per a la seva implantació, manteniment i millora. D’altra banda, el compromís amb 
la Qualitat i la millora contínua afecta a tota la comunitat educativa, que ha de treballar alineada per tal 
d’assolir els objectius de l’organització. 
 
 
 
 
 


