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POLÍTICA DE QUALITAT 

L’IES Pasqual Calbó i Caldés expressa que la seva política de qualitat està basada en el 
compliment de la seva funció com a centre educatiu públic, de servei a les persones i a la 
societat de Menorca. 

Aquest servei s’encamina a aconseguir la satisfacció de les famílies, les empreses, i també de 
l’alumnat en funció de la seva maduresa personal, així com la satisfacció i el reconeixement 
professional del personal que hi fa feina. 

És per això que s’ha implantat un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 
9000:2008, i la Direcció se compromet a complir els seus requeriments, així com a vetllar pel 
compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor. Açò permetrà 
l’assegurament i la millora contínua de la qualitat del servei educatiu. 

 

 

1. TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

 

MISSIÓ 

La nostra missió és educar i formar els alumnes.  EDUCAR en valors perquè arribin a ser 
persones responsables, integres, amb inquietuds i esperit crític.  FORMAR en l'adquisició de 
coneixements i de competències per aconseguir una base cultural suficient i una inserció 
laboral i professional satisfactòria, fomentant l'aprenentatge i l’autonomia al llarg de la vida. 

 

VISIÓ 

Un centre amb el prestigi i el reconeixement social propis de la tasca educativa realitzada 
amb l’esforç de tots. Capaç de preveure els canvis i adaptar-se a les necessitats de la 
comunitat educativa.  Sempre obert a l’entorn i al context europeu, innovador, participatiu i 
integrador. 

 

VALORS 

 Tolerància i respecte envers la cultura i les formes de pensar de totes les persones. 

 Convivència entre els membres de la comunitat fonamentada en el tracte 
respectuós i considerat, la igualtat d’oportunitats, la justícia, la llibertat i el diàleg. 

 Treball en equip, cooperació i participació constructiva. 

 Responsabilitat personal i professional. 

 Transparència i sinceritat. 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

Per començar cal dir que som un centre docent Històric, sorgit en una època de gran 
rellevància cultural, intel·lectual i econòmica a Menorca. El primer antecedent es remunta a 
l’any 1919 amb l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Maó; posteriorment es convertiria en 
Escola Elemental del Treball des de 1925 fins el 1955, i després successivament Escola de 
“Maestria” Industrial, Centre Nacional de Formació Professional, Institut de Formació 
Professional de Maó, fins arribar a esdevenir l’IES Pasqual Calbó i Caldés. 

Pel que fa al present, algunes de les característiques més significatives que determinen en 
major o menor mesura els processos, les activitats i el funcionament del nostre Institut són: 

 La cultura del centre es basa en afavorir la creació d’expectatives elevades en tot 
l’alumnat, en la importància de la tutoria, en l’atenció personalitzada, i en 
l’atenció a la diversitat. 

 L’Institut manté un Sistema de Gestió de Qualitat certificat d’acord amb la Norma 
Internacional ISO-9001:2008. 

 L’alumnat és molt divers per l’ampli ventall d’edats i nivells, amb una presència 
significativa de Cicles de Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria,  
Batxillerat de les dues modalitats, Cicles de Grau Mitjà i PQPI. 

 Professorat també de moltes especialitats diferents: de Secundària generals, de 
Secundària específics d’FP, i Professors Tècnics, fet que enriqueix i facilita moltes 
tasques del centre. 

 La plantilla de personal no docent està molt integrada amb la resta i gaudeix de 
molta estabilitat, fets que faciliten la feina de qualitat del centre.  

 Les mancances d’espais i mobiliari que existien seran finalment superades amb 
l’ampliació de l’Institut que s’executa durant el curs 2012-2013.  

 Des de Primària hi ha un baix nombre de sol·licituds de plaça a 1r d’ESO en 
primera opció. Tanmateix la feina constant del centre fa que el Batxillerat es 
mantingui amb la mateixa oferta que els altres Instituts. 

 El nivell SEC (socioeconòmic i cultural) de les famílies és el corresponent a 
l’entorn urbà de Maó, i similar al dels altres centres. Les proves d’avaluació de 
diagnòstic a 2n d’ESO ofereixen resultats variables cada curs, però en general 
estan situats en la mitja de les Illes Balears.  

 Una participació activa en Projectes Europeus, tant de mobilitat a la Formació 
Professional (Leonardo da Vinci, Erasmus), com de reforç de la dimensió europea 
de l’ensenyament dirigits a l’ESO i el Batxillerat (Comenius). 

 L’àmplia presència d’ensenyaments de Formació Professional implica una major 
complexitat organitzativa i de gestió, amb diverses activitats addicionals: 
Formació Professional per a l’Ocupació, proves lliures, proves d’accés, cursos en 
col·laboració amb empreses, altres Administracions o l’Escola d’Adults, i Cicles 
Formatius que tenen com a zona d’influència tota Menorca. 
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 La Formació Professional és un tret diferenciador del centre amb matèries 
optatives, aules i professorat especialista que enriqueixen l’atenció a la diversitat, 
el Batxillerat i la preparació cap els estudis superiors. 

 La convivència entre tots els sectors de la comunitat educativa (alumnat, famílies 
i professorat) és positiva. L’ambient és molt diferent durant el torn de matí en 
relació al torn de capvespre 

 Extenses relacions amb les empreses de Menorca amb motiu del 
desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball de la 
Formació Professional (FCT). 

 

3. OBJECTIUS I PRINCIPIS EDUCATIUS 

Els objectius educatius de l’Institut són els següents: 

 Tots els alumnes d’ESO han d’adquirir les competències bàsiques per a 
esdevenir ciutadans responsables amb un bagatge cultural mínim, i a més 
continuar cursant ensenyaments post obligatoris. 

 Quan això no sigui possible per dificultats d’aprenentatge, els Programes de 
Diversificació Curricular (PDC) i els Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) seran eines valorades i potenciades dins l’Institut per a 
possibilitar l’obtenció del títol de Graduat en ESO. 

 Els alumnes d’FP han d’adquirir les competències professionals pròpies de 
cada Títol, per a esdevenir Tècnics i Tècnics Superiors capacitats i competents, 
tenir un impacte de qualitat dins el teixit productiu i econòmic de Menorca, i 
contribuir al seu progrés en tots els àmbits. 

A més, l’FP ha de contribuir a la consolidació de les competències bàsiques de 
tot l’alumnat, i del concepte de ciutadania europea. 

L’FP és finalment un camí cap a la Universitat, que assegura una òptima 
preparació i avantatges com el reconeixement de crèdits. 

 L’alumnat de Batxillerat ha d’adquirir les competències pròpies que els 
capacitin per a cursar estudis superiors d’FP o Universitaris, i en especial: 

o L’habilitat i competència per expressar-se en públic i per a elaborar 
textos complexos en les dues llengües oficials. 

o La competència i domini de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC). 

o La competència en llengües estrangeres. 

 Foment a l’ESO i el Batxillerat de la impartició de matèries no lingüístiques en 
llengua anglesa, i suport als mòduls professionals que es facin en anglès. 
Facilitar al professorat l’increment del seu nivell de competència en aquest 
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idioma. Seguiment acadèmic específic de la qualitat del processos 
d’ensenyament i aprenentatge corresponents. 

 En darrera instància, volem que cap alumne/a abandoni els estudis sense 
obtenir una titulació de PQPI, Cicle Formatiu, o l’accés a la Universitat. 

Els principis educatius que han de servir de guia per a totes les actuacions són: 

a) Cada alumne ha d’obtenir el major rendiment escolar possible, potenciant les seves 
aptituds, i segons els seus interessos i motivacions. 

b) Elevar les expectatives, aspiracions i objectius de tots i cadascun dels alumnes. 

c) El foment i la consolidació del treball col·laboratiu i en xarxa amb tots els sectors de 
l’entorn: famílies, empreses, serveis socials, institucions i entitats. 

d) Traslladar una visió positiva de la tasca de l’Institut en el context de Menorca, posar 
en valor els resultats obtinguts, la difusió transparent de les nostres activitats, i 
valorar com mereix el treball del professorat en la societat que ens envolta.  

  

4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA, ORIENTACIÓ I AVALUACIÓ 

Els següents criteris d’intervenció seran elements que guiaran totes les activitats de 
l’Institut, vàlids per a totes les etapes i ensenyaments:  

a) Preocupació per la bona educació, el tracte considerat i les conductes respectuoses, 
tant a nivell d’alumnat com de professorat. Manteniment d’un codi de conducta per 
al professorat que contribueixi a potenciar la seva autoritat i la seva imatge com a 
mirall de virtuts en el qual l’alumnat s’hi pugui veure reflectit.  

b) Augment del rendiment acadèmic, especialment de l’alumnat amb més capacitats i 
possibilitats de millora. 

c) Organització del procés d’avaluació al voltant de les competències, bàsiques o 
professionals. 

d) Extensió del rol del professor com a facilitador del procés d’aprenentatge, i no 
únicament com a transmissor de coneixements. 

e) Compromís de tot el professorat amb l’acció tutorial, i col·laboració entre les 
diferents matèries i mòduls, amb la utilització de les eines TIC. 

f)  Preocupació per l’educació ambiental, la sostenibilitat i la mobilitat alternativa per 
mitjans no motoritzats, amb projectes i activitats específics. 

g) Especial valoració de la competència lingüística a totes les matèries i mòduls. 

h) Especial valoració de la competència digital i en TIC a totes les matèries i mòduls. 

i) Èmfasi en el treball en equip de l’alumnat, l’autonomia, la resolució de problemes, 
els hàbits d’estudi i de treball, la disciplina, la perseverança i la tenacitat. 

j) Valoració positiva de la interculturalitat, les altres realitats socials o nacionals, i el 
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coneixement d’altres països. 

k) Consideració de la dimensió europea a tots els ensenyaments de l’Institut, i foment 
dels viatges, intercanvis, projectes i realització de pràctiques formatives en 
empreses a altres països de la Unió Europea. 

l) Coneixement per part de l’alumnat dels drets propis i de les fonts fidedignes 
d’informació. 

m) La mediació com a paradigma no solament de resolució de conflictes, sinó de 
relació social entre tots els membres de la comunitat educativa. 

n) El manteniment i aplicació d’un procediment disciplinari ajustat a la normativa, 
objectiu, rigorós i sistemàtic, i alhora adaptat al context de cada situació i a les 
característiques de cada alumne/a. 

o) Relacions amb les famílies basades en el principi d’ajuda mútua, amb l’establiment 
d’acords i compromisos escrits. 

p) Prioritzar l’excel·lència acadèmica al Batxillerat. 

q) Increment constant de la qualitat científica i tècnica, dels recursos i de l’organització 
eficient dels cicles formatius. 

r) Interrelació entre l’ESO, el Batxillerat i l’FP, i aprofitament mutu de recursos. 

s) Adequació constant dels ensenyaments dels cicles formatius a l’entorn productiu i 
laboral de Menorca. 

t) Sensibilització de la comunitat educativa envers el compliment de les normes de 
seguretat, la salut, la correcta utilització de les instal·lacions, la cultura de la 
prevenció i la prevenció de riscos en general. 

u) Orientació acadèmica i professional a totes les etapes i nivells, dedicant recursos i 
organitzar serveis específics que tinguin aquesta finalitat, i que seran oberts a les 
persones del nostre entorn. 

v) El foment de la lectura a totes les matèries i mòduls, especialment a l’ESO. 

w) Atenció a la diversitat, amb ensenyaments personalitzats en la major mesura 
possible, tant a nivell tutorial com curricular. 

x) Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu  basat en els 
principis d’integració i inclusió. 

 

5. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Es tracta del document DOI050102 del Sistema de gestió de qualitat. 

 

6. CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR 

Es tracta del document DOI060401, corresponent al Pla de Convivència. 
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7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Es tracta del document DOI050106, Pla d’Atenció a la Diversitat. 

 

8. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

El seu desenvolupament està especificat al Reglament d’organització i funcionament (ROF). 

 

9. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Projecte Lingüístic de Centre o document que el substitueixi és el DOI050107. 

 

10. PROGRAMACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

La Concreció Curricular (CC), és el document que desenvolupa, completa, adequa i concreta 
el currículum oficial al nostre Institut. Forma part del PEC, com a eina de planificació de cada 
etapa i que a més inclou les programacions didàctiques. 

Les respectives Concrecions Curriculars i Projectes Curriculars són Registres del procés del 
Sistema de Gestió de Qualitat PR0503 – Elaboració i revisió del PCC. 

Les Programacions Didàctiques i les Programacions d’Aula dels Departaments didàctics i dels 
Departaments de Família Professional, són documents del Sistema de Gestió de Qualitat que 
es troben com a Registres dins el procés PR0202 – Programacions. 

 

11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) 

Anualment els òrgans de govern i de coordinació fan el seguiment i valoració dels diferents 
aspectes del PEC i dels projectes i programes que el formen. Les conclusions s’inclouen a la 
memòria de final de curs (DOI050401). Els Indicadors són els establerts al sistema de gestió 
de qualitat, en els quadres i plans de control dels processos i macroprocessos. 

 

12. CRITERIS D’ELABORACIÓ D’HORARIS I DE FORMACIÓ DE GRUPS 

Els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat i del 
professorat es troben al document NOR010301. 

Els criteris per a la formació dels grups d’alumnes estan al document NOR010302. 

  

13. CRITERIS DE PROMOCIO I TITULACIÓ 

Els criteris específics aprovats pel centre per l’ESO i el Batxillerat es troben al DOI020401. 


