
 POLÍTICA DE QUALITAT 

 La  Polí�ca  de  Qualitat  es  fonamenta  en  el  compromís  adquirit  pel  CIPFP  BATOI  de  desenvolupar 
 un  sistema  de  ges�ó  de  la  qualitat  que  garan�sca  la  qualitat  dels  serveis  educa�us  per  a  l’ensenyament 
 reglat  de  Formació  Professional,  amb  la  missió  i  clara  voluntat  de  servei  a  la  societat  i  compromès  amb  el 
 seu entorn produc�u. 

 És  per  això  que,  basant-se  en  els  valors  del  centre,  es  treballa  per  man�ndre  un  servei  de 
 qualitat establits en els principis arreplegats a la  POLÍTICA DE QUALITAT. 

 MISSIÓ 

 La  missió  del  CIPFP  Batoi  és  atendre  la  demanda  de  formació  de  l’entorn,  mitjançant  la 
 preparació  professional  òp�ma  que  permeta  una  integració  laboral  dels  seus  estudiants,  treballadors  i 
 professionals, altament qualificats per als treballs que necessita la societat actual. 

 VISIÓ 

 La  nostra  visió  és  aconseguir  que  tots  els  nostres  alumnes  reben  una  adequada  formació 
 adaptada  a  les  necessitats  de  les  empreses  u�litzant  metodologies  docents  ac�ves  per  a  aconseguir  una 
 incorporació plena al món laboral. 

 VALORS 

 -  INNOVACIÓ  . Disposats a l’avanç, a obrir nous camins. 

 -  PARTICIPACIÓ  . Par�cipació de tots els que cons�tuïm  la comunitat educa�va del centre. 

 -  SUPERACIÓ  . La innovació permetrà superar els nous  reptes i les metes que ens proposem. 

 -  ADAPTACIÓ  . Estem en la realitat, atenem a les necessitats  de l’entorn i som recep�us als canvis. 

 -  EFICIÈNCIA  .  Aconseguir  els  nostres  objec�us  aprofitant  al  màxim  els  recursos  disponibles 
 respectant l’entorn. 

 A  més  de  la  definició  de  la  Missió,  Visió  i  Valors,  el  CIPFP  Batoi  estableix  com  objec�us  bàsics  i 
 inicials de la seua Polí�ca de Qualitat l’orientació cap a: 

 -  L’acompliment dels requisits legals i altres aplicables a l’ac�vitat educa�va realitzada. 

 -  L’acompliment de les expecta�ves, necessitats i demandes de les parts interessades. 

 -  La Millora Con�nua de la nostra organització i del sistema de ges�ó de la qualitat. 
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 -  Totes  les  nostres  accions  han  d'estar  encaminades  per  a  aconseguir  una  formació  i  orientació 
 adequada de l'alumnat, de manera que n’aconseguisca una plena inserció laboral. 

 -  Facilitar  una  formació  adequada  per  poder  man�ndre  la  confiança  de  la  societat  depositada  en 
 la Comunitat Educa�va del CIP FP BATOI a llarg termini. 

 -  L'es�mulació  en  la  formació  i  en  l'intercanvi  d'informació  entre  la  nostra  Comunitat  educa�va, 
 amb la qual cosa podrem millorar el nostre servei cap als nostres clients. 

 -  Compromís  a  considerar  totes  les  aportacions  i  suggeriments  de  la  Comunitat  Educa�va 
 enfocada  a  la  millora  de  la  qualitat,  dels  mètodes  de  docència,  o  de  qualsevol  sistema  o  element 
 que facilite una major formació i ocupabilitat del nostre alumnat. 

 Aquesta  Polí�ca  de  qualitat  és  referència  per  a  l´establiment  dels  objec�us  de  la  qualitat.  Per  tot 
 això,  aquesta  polí�ca  i  els  principis  que  la  sostenen  es  publiquen  perquè  en  siga  coneguda,  assumida  i 
 compar�da per tota la comunitat educa�va del centre. 
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