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L’Escola Pia Balmes és una escola concertada que entén que el servei que ofereix als alumnes no és 

només informatiu sinó també formatiu i, per tant, treballa per un model pedagògic atent a la singularitat 

de les persones i busca completar la preparació acadèmica i professional dels alumnes amb una 

formació humana completa.. 

 

Missió: 

L'Escola Pia de Catalunya som una institució al servei  de la societat, inspirada en l'esperit de l'evangeli, 

oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones 

lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la 

construcció d'un món més just, sostenible i en pau. 

 

Visió:  

• L’Escola Pia Balmes serà una escola arrelada a l’entorn segons el mapa escolar de Barcelona, 

fent atenció a la diversitat de l’alumnat amb un tractament personalitzat en l’atenció tutorial i 

orientadora.  

• L’Escola Pia Balmes treballarà per  : 

� cercar l’excel·lència en un model pedagògic que atendrà a la singularitat de les 

persones i buscarà completar la preparació acadèmica i professional dels alumnes amb 

una formació humana completa.  

� complir les polítiques de la VII Assemblea. 

� arribar a ser un centre reconegut per la seva qualitat en el servei als seus clients. 

Valors:  

L’Escola Pia Balmes ha de ser: 

 

OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació. 

 

ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible. 

 

INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors. 

 

PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions. 

 

ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura. 

 

TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les 

persones i de la societat. 
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 Per complir amb el compromís de la seva Missió i assolir els reptes de la Visió, el nostre col·legi actua 

amb:  

• Servei. L’Escola Pia Balmes forma part del servei públic educatiu i, en conseqüència: 

� fomenta la igualtat d’oportunitats i contribueix a la llibertat d’ensenyament 

� treballa per a la societat catalana i, per tant, està arrelada a la seva realitat cultural i social 

i entroncada amb les seves necessitats culturals, artístiques, comercials, industrials i de 

serveis . Té una estructura de gestió racionalitzada i eficient. 

•     Innovació. Cada cicle i cada sector d’activitat de l’escola té l’objectiu d’introduir les innovacions 

necessàries per al constant perfeccionament de la qualitat de la formació dels estudiants.  Aquesta 

orientació és singularment pertinent en les tasques de recerca, innovació i creativitat. 

 

• Mentalitat oberta. L’Escola treballa des de la consciència de la dimensió internacional de la pròpia 

activitat i del sentit de l’evolució del món que fa cada vegada més relatives les distàncies i les 

diferències entre les persones i per tant, 

� facilita  als alumnes una formació que els prepari per aquesta dimensió global. 

� afavoreix un clima de solidaritat entre les persones,  creu que la formació escolar ha 

d’ajudar a conformar aquesta mentalitat col·lectiva i demana a tots els membres de la 

comunitat educativa la necessària obertura als canvis i a les innovacions que transformen i 

enriqueixen la nostra societat. 

� resta oberta  a acollir tot l’alumnat que requereixi la formació que oferim. 

• Participació. La iniciativa i el consell de tots els membres de la comunitat educativa, famílies, 

professorat i alumnes és imprescindible per al bon funcionament de l’escola i, per això l’Escola Pia 

Balmes disposa d’òrgans de consulta, assessorament i coordinació que ho fan possible. 

• Coordinació. El Reglament de Règim Interior vol assegurar la integració i l’eficiència de totes les 

activitats de l’Escola. Per això l’Escola Pia Balmes:  

� assigna al director-gerent i subsidiàriament a l’Equip Directiu la més alta responsabilitat i, 

en conseqüència, també la capacitat de decisió última sobre el govern de l’Escola, 

� atribueix a cada sector d’activitat i cicle l’autonomia d’iniciativa i de gestió adequades per a 

poder respondre, amb la capacitat i la professionalitat necessàries, a les responsabilitats 

que se li assignin, 

� atribueix a la docència, a la recerca, a la tècnica i a la gestió una funció instrumental al 

servei de la formació integral dels alumnes i no són considerades, per tant, finalitats en 

elles mateixes, i no assigna a les diverses activitats graus jeràrquics. En aquest sentit cada 

cicle i sector d’activitats de l’Escola Pia Balmes té el seu àmbit d’actuació que 

necessàriament ha de coordinar-se amb la resta d’activitats. La responsabilitat d’aquesta 

coordinació la té el director-gerent i l’Equip Directiu. 



 

POLÍTICA DE QUALITAT 
CODI:GNE60EPB02 

REV:02 

 

 Política de la Qualitat Pàgina:  

 

• Gestió eficient. L’Escola Pia Balmes vol administrar amb austeritat i eficiència els recursos, públics i 

privats, que s’hi esmercen. En aquest sentit es dota de l’organització necessària per aconseguir els 

objectius que té assignats. Així mateix, per estricta responsabilitat social i per garantir la plena 

viabilitat del projecte educatiu, l’Escola vetllarà per què les aportacions que voluntàriament es 

facin a la Fundació P J. Profitòs es dediquin a la millora de la docència des del punt de vista de la 

dotació de personal com des del punt de vista de la  millora constant i manteniment dels equips 

didàctics i de l’edifici escolar per tal de garantir la màxima qualitat en la prestació dels serveis 

educatius i formatius. 

• Transcendència. L’Escola convida els alumnes a parlar i a aprofundir en el misteri de l’ésser humà  ja 

que la persona humana no ho té tot resolt per si mateixa; la bona notícia de l’Evangeli ens obliga a 

ser una Escola oberta a tothom des de la convicció de què cada home i cada dona és cridat a la 

màxima dignitat com a persona. 

 

 


