POLÍTICA DE LA QUALITAT
Els nostres alumnes són persones que s’han de integrar al món laboral o han de retornar al sistema
educatiu post obligatori; per tant la nostra metodologia es basa en els aspectes següents:
Acollida
Els nostres alumnes tenen un munt de potencialitats que cal desvetllar i desenvolupar. Cal establir amb
ells un tracte afable i cordial de tal manera que en tot moment se sentin valorats com a persones i
siguin capaços de desenvolupar les seves potencialitats personals
Acompanyament
El nostre compromís comença per acompanyar els nostres alumnes al llarg de tot el seu procés de
formació professionalitzadora i d’inserció laboral tot potenciant el seu protagonisme i responsabilitat.
Aquest compromís, si cal i si és possible, es perllonga més enllà de l’acabament del curs de formació fins
que l’alumne aconsegueixi el seu objectiu.
Integral
La inserció laboral ha de ser un pas cap a la inserció social i cap a un desenvolupament global de tota la
persona. La nostra preocupació és, a partir de l’acompanyament en la formació i vers la inserció,
afavorir el creixement integral de tots els nostres alumnes, orientant-los cap a d’altres serveis que
complementin el seu desenvolupament personal.
Equip humà
L’equip humà serà el pilar fonamental en el desenvolupament de la nostra activitat: la seva formació,
l’acompanyament i el treball en equip seran estratègies prioritàries de millora contínua del nostre
Sistema de Qualitat
Qualitat de la formació
Aquesta qualitat de la formació es concreta en fer una selecció dels alumnes que articuli dos criteris, la
necessitat social dels mateixos i la configuració d’un grup equilibrat en la seva diversitat.
Es concreta també en fer una selecció dels experts que tinguin experiència en el mòdul que imparteixen
i habilitats educatives, en unes aules i un material adequat a la didàctica i una documentació pensada
per a l’alumne.
Millora contínua
El compromís de la Fundació Privada El Llindar és per una millora contínua dels nostres processos i
servei implicant tot el personal que intervé en el procés de cara a donar un servei de qualitat als nostres
alumnes.
Respecte per la legalitat
El nostre Sistema de Qualitat així com el procés de millora contínua és totalment respectuós amb la
legalitat vigent.

Aprovat
La Directora General

DI52001 Ed. 09/09/17 Rev. 0

Data: 23/09/2019

Pág. 1 de 1

