
     POLÍTICA DE QUALITAT 

 
 

La Direcció del Col·legi Camí promou com a eina  bàsica de millora, la implantació, el 

manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb 

la norma de referència UNE-EN-ISO 9001:2015, per  poder respondre a les necessitats 

dels usuaris de la formació i aconseguir la seva plena satisfacció en veure complertes 

les seves expectatives curs rere curs.  

Som conscients de la importància de la nostra missió en assessorar en la formació, així 

com facilitar la inserció laboral, la promoció professional i recerca de feina, a través de 

les nostres accions formatives.  

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents: 

• La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els 

valors del Col·legi. 

• El compliment dels requisits dels usuaris de la formació, dels organismes oficials 

corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una 

prioritat del nostre servei. 

• L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte 

individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli 

fonamental.  

• Aconseguir la capacitació dels usuaris de la formació, combinades amb unes 

pràctiques adients, de manera que els permeti un acompliment qualificat de la 

seva professió, mitjançant l’adquisició del coneixement i les competències 

professionals requerides en el mercat de treball.  

• Augmentar les possibilitats d’ocupació dels treballadors/es, especialment dels que 

tenen més dificultats per mantenir la feina o d’accés al mercat laboral, mitjançant 

una formació adient a les seves necessitats.  

• Un contacte continu amb els alumnes, usuaris de la formació, i la resta de parts 

interessades per a detectar necessitats que serveixen de base para la millora 

contínua dels nostres serveis.  

• La resolució eficaç i eficient de qualsevol incidència.  

La Direcció es compromet a: 

• Proporcionar els recursos necessaris  per a la implantació i millora contínua del 

Sistema de Gestió de Qualitat. 

• Definir i establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el  

seguiment i revisar-los en els casos necessaris. 

• Divulgar la Política de Qualitat.  

• Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, 

operatius i de suport del Centre. 
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