Experiències de qualitat

IES Pau
Casesnoves

Suplement revitalitzant
d’acció perllongada.

Contacta amb el responsable de
Qualitat de la teva conselleria o amb
la Direcció General de Qualitat dels
Serveis i t’informarem sobre el tractament de qualitat total que més et
convé a tu i a la teva organització.
Direcció General
de Qualitat dels Serveis
Conselleria de Presidència

c/ Palau Reial, 14a - 07001 Palma
971 179 576 (ext. 9576)
info@dgqs.caib.es

Només una dosi de Total Q al dia,
i la seva vida laboral es transformarà
per complet a mitjan i llarg termini.

“La qualitat ens serveix per escoltar
més i millor els nostres alumnes”

L’IES Pau Casesnoves és un centre públic situat a
Inca. El 2001 va ser el primer a iniciar la certificació
de qualitat dels seus estudis, un procés llarg i laboriós que va concloure el 2009 amb la certificació de
tots els seus trams d’ensenyament: cicles de formació professional, batxillerat, ESO i PQPI.
Participa en tot un seguit de programes europeus,
mediambientals, d’innovació audiovisual, solidaritat i
mediació escolar, i en projectes de col·laboració amb
centres d’altres comunitats autònomes.
“Aquí compartim la informació, tant internament com
externament. El que sorprèn a tots els docents que
arriben al centre és trobar-se amb el material de què
disposam per començar el nou curs, llest per usar,
completament disponible.”
Entre els projectes que l’IES Pau Casesnoves ha
duit a terme durant aquests anys de treball sobre la
qualitat educativa del centre, el gestor documental,
accessible des de la intranet i part fonamental de la
seva estratègia de comunicació interna, és un dels
que té més adeptes.
“Treballam en xarxa amb altres centres públics com
el nostre, compartim informació que ens serveix per
millorar. Sovint vénen d’altres escoles a veure com
funciona el sistema, a preguntar-nos com ho hem
implantat... i això és molt gratificant”.

L’IES Pau Casesnoves ha avaluat amb èxit la seva
organització amb el model CAF (Marc comú d’avaluació) i ha obtingut el certificat ISO 9001 pels seus
estudis.

