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Política de Qualitat
El CIFP Francesc de Borja Moll ha adquirit un compromís amb la qualitat i millora contínua de

tots els seus processos i la satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives

de la seva comunitat educativa. A tal fi, s’ha decidit implementar en el centre un sistema de

gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 i l’organització es compromet a complir

amb els requisits aplicables amb la finalitat d'aconseguir la millora contínua del sistema de

gestió de qualitat.

En coherència amb l'anterior, es formula la política de qualitat com la definició de la Missió (raó

de ser del CIFP Francesc de Borja Moll), la Visió (lloc estratègic que el Centre pretén

aconseguir en l'entorn, amb un horitzó a llarg termini), els Valors (idees, principis i punts forts

sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió) i els objectius bàsics d’aquesta

política. Aquests queden detallats a continuació.

1. Missió

La missió del nostre centre és ser un servei públic que proporcioni als ciutadans una formació

que els permeti adaptar-se a les modificacions laborals que puguin produir-se al llarg de les

seves vides i, alhora, orientar i  formar persones responsables, lliures i crítiques.

El nostre centre abarca les tres modalitats de la formació professional, en els sectors

corresponents a les seves famílies professionals, per donar resposta a les necessitats de

l’entorn productiu i de serveis. Aquestes es basen en les següents actuacions:

1. Impartir una àmplia oferta formativa per a l'obtenció de títols professionals del

Ministeri d’Educació (formació professional inicial).

2. Impartir una oferta formativa per a l'obtenció de certificats de professionalitat del

Ministeri de Treball (formació professional per a l’ocupació).

3. Acreditar la competència professional adquirida a través de l’experiència professional o

de vies no formals de formació.

La Formació Professional de qualitat i l’acreditació de treballadors qualificats, en competències

professionals i en valors, es duu a terme gràcies al principal patrimoni i motor del centre, el

nostre professorat, ja sigui amb la impartició directa de formació compartint coneixements i

metodologies actives inclusives per a una educació pública de qualitat; com a partir de la
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cooperació amb l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears en els processos

d’acreditació de les competències professionals.

2. Visió

La visió que tenim del CIFP Francesc de Borja Moll és la d’un centre que imparteix una

formació professional de qualitat, compromès amb la societat a la qual pertany, obert a la

innovació i a la millora permanent i que dona un servei de qualitat a la ciutadania de manera

crítica, igualitària, diversa i ètica, amb el reconeixement, social i institucional que es mereix.

Per això, treballam per:

1. Ser un centre referent en el marc de les Illes Balears, inclusiu, amb un baix fracàs

escolar i amb vocació europea, on trobar professorat implicat en la seva feina, obert als

nous reptes i metodologies educatives, que pugui disposar d’equipaments de qualitat,

amb una oferta formativa i de serveis que inclouen el d’orientació acadèmica i

professional.

2. Ser un centre dinàmic i obert, capaç d’adaptar-se a les demandes de qualificació

professional dels sectors representats per les famílies professionals.

3. Ser un centre d’innovació, d’experimentació, d’investigació i d’intercanvi d’experiències

que fomenti la participació en propostes educatives innovadores en favor d’una

educació pública de qualitat i cap a una socialització igualitària.

4. Difondre la figura dels professionals de l’àmbit de la formació professional per tal que

es valori la necessitat i la qualitat dels seus serveis i crear xarxes amb diferents

col·lectius, amb objectius comuns de l’entorn socioeducatiu del centre, per contribuir al

reconeixement social que es mereixen.

5. Promoure el desenvolupament de valors, actituds i destreses que ajudin a millorar la

tasca docent, per tal de donar resposta als nous reptes que planteja l’entorn social

canviant.

3. Valors

Pel desenvolupament de la Missió i la consecució de la Visió, ressaltem com a motors de la

nostra actuació els següents valors:

1. La innovació i la millora en la feina quotidiana, acceptant els processos d’avaluació

interna i externa.

2. La flexibilitat com a capacitat que ens permet l’adaptació a nous reptes.
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3. L’eficiència que ens permet fer un ús responsable dels equipaments i materials.

4. La inclusió i atenció a la diversitat de les persones que s’interessin per la formació que

el centre oferta.

5. La disposició i l’actitud col·laborativa entre els professionals envers les diferents

tasques i comissions del centre.

6. El respecte a la diferència i l’esforç cap a objectius comuns.

7. El diàleg com a eina de discussió i de resolució de conflictes.

8. La promoció d’un clima de convivència i de col.laboració.

9. Afrontar eficaçment i amb sentit comú conflictes imprevistos, amb la recerca de

l’habilitat de comunicació i el diàleg com a eina de mediació i resolució.

4. Objectius bàsics

A més de la definició de la Missió, Visió i Valors, el CIFP Francesc de Borja Moll estableix com a

objectius bàsics de la seva política de qualitat els següents:

● Impulsar una formació professional realista i vinculada a la realitat laboral.

● Introduir els canvis necessaris a fi d’assegurar una socialització igualitària que respecti

la diversitat, que permeti el desenvolupament personal i promogui la igualtat i

coeducació.

● Facilitar la integració de la formació professional inicial i la formació professional per a

l'ocupació acostant la comunitat educativa a la realitat productiva de l'entorn.

● Promoure i participar en l’aprenentatge i desenvolupament professional, així com

orientar i donar suport a l’alumnat en el seu desenvolupament integral.

● Fomentar les noves tecnologies en el quefer docent en tots els nivells, modalitats i tipus

de formació.

● Potenciar la realització de pràctiques professionals de l’alumnat i estades de docents a

diferents països a través dels diferents programes de mobilitat existents, Erasmus+,

etc., per a millorar i potenciar el desenvolupament de les seves professions en qualsevol

país de la Unió Europea.

● Afavorir la formació permanent del professorat per tal de poder conèixer les

metodologies innovadores inclusives i actives per aplicar a la tasca docent dirigida a la

millora de la competència docent.
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● Promoure un clima de convivència i de col.laboració, amb una actitud positiva i oberta a

compartir bones pràctiques i afavorir la participació de tots els implicats en el procés

educatiu.

● Estendre entre les empreses i treballadors, tant ocupats com desocupats, una formació

de qualitat que respongui a les seves necessitats.

● Ser un referent orientador per al sector productiu i formatiu.

● Afavorir la participació de tots els actors implicats en el procés educatiu.

Aquesta Política de Qualitat és comunicada i entesa dins del Centre i podrà ser consultada per

qualsevol agent extern interessat i, a més, serà revisada per a la seva contínua adequació al

Sistema de Gestió de Qualitat.

Aprovat per Claustre el 26 de juny de 2020

Aprovat per Consell Social el 7 de juliol de 2020


