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L’escola Arrels II  té el  compromís de complir  amb la normativa establerta pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per satisfer les necessitats educatives de l’alumnat,
famílies, empreses i societat.

L’Escola Arrels II 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,
BATXILLERAT,  CICLES  FORMATIU  DE  GRAU  MITJÀ  i  CICLE  FORMATIU  DE  GRAU
SUPERIOR.

La Política de Qualitat d’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 totes les etapes educatives.

L’escola  es  proposa  afavorir  el  creixement  i  la  maduració  de  l’alumnat  en  totes  les  seves
dimensions. Formem persones del món, responsables i solidàries, compromeses amb l’entorn,
amb la llibertat que dona la cultura i amb autonomia per orientar la seva vida.

Per aconseguir-ho, s’articula el projecte A3, que significa: Excel·lència Acadèmica, Actitud Arrels
i Autonomia.

Excel·lència

Acadèmica

L’Escola forma l’alumnat donat-li tots els coneixements que necessita per 
tenir un bon nivell cultural i una bona competència professional.
Bons resultats acadèmics a nivell intern i a nivell extern.

Actitud Arrels

L’Escola  dóna la  oportunitat  a l’alumnat  de conèixer  el  seu entorn  més
proper i poder-se comprometre en la qualitat  d’aquest entorn, cuidant-lo,
participant i col·laborant amb les entitats i empreses del territori, alhora que
es treballa i es potencia l’adquisició de les seves competències personals. 

Autonomia
L’alumnat  ha  d’entrenar-se  per  aconseguir  aconseguir  ser  una  persona
responsable, organitzada i que sàpiga treballar en equip.
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VISIÓ

L’Escola ARRELS pretén:

 Treballar  amb  un  sistema  de  millora  continuada  per  tal  d’assegurar  la  qualitat  en
l’ensenyament. 

 Oferir a l’alumnat un servei d’excel·lència educativa on es potencii la qualitat acadèmica,
les competències personals i professionals.

 Implantar nous projectes STEM (Science Technology Engineering Maths) destinats a la
tasca educativa, per respondre a les expectatives i necessitats de la societat actual. 

 Mantenir les relacions escola – famílies en el projecte educatiu que compartim.

 Ser un referent en l’àmbit lingüístic a partir del projecte In&Out i proporcionar experiències
d’internacionalització a 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 Solsona 5 de juliol de 2022
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