
 
POLÍTICA INSPECTORIAL DE QUALITAT. 
Les escoles salesianes es comprometen a complir els requisits legals, normatius i del sistema 
de gestió en qualitat. D'aquesta manera treballen per a la millora contínua en el camp educatiu, 
basant-nos en la missió, visió i valors que definim, d'acord amb la concepció cristiana de la 
persona, de la vida i del món que formen part del nostre caràcter propi. 
 
La nostra missió 
Les escoles de la Inspectoria salesiana María Auxiliadora tenen com a missió oferir una 
educació integral de qualitat, basada en els valors de l'Evangeli i el sistema educatiu de Don 
Bosco, buscant la formació de totes les dimensions de la persona. 
En aquest procés educatiu, la comunitat educativo-pastoral, proposa un model de creixement 
i desenvolupament personal que orienta a la trobada amb Jesucrist. 
Aquesta oferta expressa la voluntat de comprometre's en una atenció acollidora i 
personalitzada dels alumnes amb especial dedicació als més desfavorits en unes escoles 
obertes i populars, compromeses amb la millora contínua i amb l'entorn social. 
 
La nostra visió 
L'escola salesiana té com a visió arribar a ser: 

- Una escola de les persones, que promou el seu desenvolupament integral i busca la 
participació, la iniciativa i la responsabilitat de cadascun (alumnes i personal) en el seu 
àmbit d'actuació, seguint el perfil competencial definit institucionalment. 

- Una escola que cuida un clima educatiu familiar, on es fa experiència positiva dels 
valors de la persona. 

- Una escola que comparteix un projecte educatiu-pastoral comú, que dóna cohesió i 
coherència a l'actuació de tots els membres de la comunitat educativa-pastoral. 

- Una escola compromesa amb l'entorn i amb la societat, com a agent de transformació 
social. 

- Una escola que aprèn i progressa, alhora que ensenya, creativa, amb voluntat 
d'innovació i millora contínua. 

- Una escola oberta que comparteix coneixement, treballa en xarxa incentivant el 
plurilingüisme i les relacions internacionals. 

- Una escola que ofereix una sòlida formació acadèmica, inspirada en els valors de 
l'humanisme cristià i que prepara professionalment als seus alumnes. 
 

Els nostres valors 
Els valors que caracteritzen la nostra Proposta Educativa són: 

- La confiança incondicional en els joves, protagonistes del procés educatiu-pastoral 
que l'escola els ofereix amb múltiples propostes educatives i pastorals. 

- L'acolliment dels alumnes, el suport positiu i l'acompanyament en la cerca de sentit 
de la seva vida i promovent una relació propera i familiar entre les persones. 

- La cultura de l'esforç per a la realització de les expectatives educatives i la 
consecució de la millora permanent de la qualitat de vida personal i social. 

- La participació, exercint la coresponsabilitat i implicant a les persones en la presa de 
decisions. 

- La innovació, apostant per les metodologies actives i motivadores. 

- La solidaritat i la sostenibilitat, promovent una educació per a un món més just 
enfront de tot tipus de pobreses i discriminacions. 
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