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L’escola Arrels de Secundària té el compromís de proporcionar als estudiants, els
coneixements establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per satisfer
les necessitats educatives de l’alumnat, famílies, empreses i societat.
L’Escola Arrels té integrat el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 i l’abast del sistema
inclou els següents àmbits:
Impartició d’activitats d’ensenyament-aprenentatges a les etapes educatives de ESO,
BATXILLERATS, CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ i CICLE FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR.
La Política de Qualitat de l’Arrels II es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la
Visió.
MISSIÓ
ARRELS II és una escola promoguda per la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre i
concertada per l’administració per oferir a Solsona i al seu entorn un projecte educatiu inspirat en
l’ humanisme cristià, per a tots els nivells, des del bressol fins a la universitat i al treball.
L’escola es proposa afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves
dimensions:


Ajudant-los a descobrir i potenciar les seves possibilitats afectives, físiques, intel·lectuals i
de destresa manual.
Educant la dimensió social, tant de cara a la convivència i l’oci com de l’accés al món del
treball.
Fomentant el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent.




La nostra proposta educativa inclou la referència explícita als valors evangèlics que informen tota
una concepció de l’home, l’ajuden a donar una interpretació del món i a captenir-se de forma
coherent amb la fe.
VISIÓ
L’Escola ARRELS pretén:
 Treballar amb un sistema de millora continuada per tal de assegurar la qualitat en
l’ensenyament.
 Tenir professorat competent, coherent amb el caràcter propi de l’escola, que treballa amb
les noves tecnologies i que es compromet amb el bon funcionament del centre i que utilitza
les metodologies més adequats per a cada etapa educativa.
 Potenciar la formació professional oferint als alumnes un servei de qualitat en formació i
actualització tecnològica i essent un referent per a les empreses i la societat. Potenciar la
bona relació amb les empreses de l’entorn.
 Ser pioner en la implantació de sistemes tecnològics destinats a la tasca educativa, per
respondre a les expectatives i necessitats de la societat actual.
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 Ser un centre que es relaciona i s’implica amb les institucions de la ciutat, de la comarca i
del país.
 Tenir alumnes compromesos amb l’entorn i amb compromís social.
 Mantenir les relacions escola - pares bo i implicant les famílies en el projecte educatiu que
compartim.
Per a garantir un servei educatiu de qualitat, direcció es compromet a:
 Complir tota la normativa vigent que aplica a l’escola
 Complir i revisar els objectius de qualitat anualment i a comunicar-los a tot el personal
del centre
 Revisar i divulgar la política de qualitat al personal del centre.
 Mantenir la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.
 Realitzar la formació contínua del professorat.
 Fer un esforç en les inversions necessàries per tal de millorar el treball dels professionals
i l’aprenentatge de l’alumnat
Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix
la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat del centre,
i revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que tenim
encomanada.

La direcció
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