POLÍTICA
DEL NOSTRE CENTRE
QUI SOM? (MISSIÓ)
*El Col·legi LA IMMACULADA fou fundat l’any 1942 per
donar resposta a les necessitats educatives d’un barri,
aleshores residencial. El Centre, de Titularitat Diocesana,
continua ubicat a la zona de El Terreno, en un entorn obert
cap a la façana marítima de Palma i al parc de Bellver.
*Respon a un Projecte Educatiu global que integra les tres
Etapes Educatives ( Infantil, Primària i secundària ) en
règim de Concert Educatiu amb la Conselleria d’Educació
del Govern Balear.
*El nostre Projecte Lingüístic assumeix el compromís amb
la nostra llengua i la nostra cultura, però manté una actitud
oberta i solidària amb totes les altres realitats socials i
culturals.
*Som una escola plural i pluralista, amb un plantejament
educatiu coherent amb els principis constitucionals i
d’inspiració cristiana, de formació integral de la persona i
de defensa dels drets de les famílies i de l’Església.
*La nostra Comunitat Educativa manifesta la voluntat
d’acompanyar els alumnes en el seu procés de maduració
intel·lectual, social, moral i religiosa.
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Signat: Antoni Ribot Rosselló
Director titular del Centre

AMB QUÈ COMPTAM? (VALORS)
*Atenció personalitzada amb l’ambient propi d’una escola
familiar.
*Un entorn obert, amb zones de jardí, ubicat a una barriada, a
prop de dues zones verdes molt conegudes: El castell de
Bellver i el Parc de la Quarentena.
*Personal titulat i qualificat a tots els nivells implicat en un
projecte compartit.
*Uns Documents de Gestió ( Projecte Educatiu, Projecte
Lingüístic, Reglament de Règim Intern, Pla de Convivència,
Projectes Curriculars d’Etapa , Pla d’Atenció a la Diversitat i
Pla de Pastoral) coherents i assumits per tota la Comunitat
Educativa.
*Un Equip Directiu integrador que implica la Titularitat, la
Direcció, els Coordinadors de les tres etapes, el cap d’Estudis
i el Coordinador de Pastoral.
*Un Departament d’Orientació i d’Atenció a la Diversitat
que té com a objectius l’orientació acadèmica i personal dels
alumnes d’ESO, l’atenció als alumnes amb Necessitats
Educatives Especials, l’atenció als alumnes de Compensació
Educativa i la planificació de les activitats de reforç educatiu.
*Un departament de Pastoral integrat en totes les Etapes
educatives del Centre que comparteix vivències amb el rector
de la parròquia del Terreno.
*Un equip de recolzament per als alumnes de totes les etapes,
amb professors de Suport per atendre a la diversitat i ajudar
als alumnes d’incorporació tardana.
*L’oferta lectiva es complementa amb les serveis de
menjador escolar, permanències i activitats extraescolars.
*Una AMPA col·laboradora i implicada en els Projectes del
Centre.
*Un Pla Permanent de Perfeccionament del Professorat, per
respondre a una realitat i a unes necessitats en contínua
evolució.
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ON VOLEM ARRIBAR? (VISIÓ)
*Donar una preparació acadèmica , humana, social sòlida i
adequada, que permeti a l’alumnat integrar-se amb èxit
en els itineraris acadèmics, professionals i laborals
posteriors a l’ensenyament obligatori.
*Donar una resposta efectiva i global a la gran diversitat de
l’alumnat.
*Orientar els alumnes en la descoberta i la realització del
seu propi projecte de vida personal, social i professional
dins la nostra comunitat i la nostra cultura.
*Fomentar dins de l’equip educatiu del Centre la capacitat
d’autoavaluació, de sentit crític, d’actualització
permanent i de gratuïtat.
*Dur a terme un Projecte de millora permanent de les
infraestructures i les instal·lacions del Centre, per tal
d’adaptar-se a les noves exigències.
*Optimitzar la coordinació dinàmica de les Etapes, Cicles,
departaments.
*Reforçar el nostre compromís amb l’educació per a la
llibertat, de solidaritat, la justícia i la pau en resposta a la
realitat multicultural.
*Millorar la implicació de la família en el procés educatiu.
*Generar una comunicació enriquidora i reconfortant amb
altres centres, compartint experiències i dificultats.
* Mantenir l’acció de l’Equip de Pastoral en la quotidianitat
de l’acció educativa del Centre: ajudar a ser bones
persones i bons cristians.
*Afavorir la implicació de tot el professorat en els valors
que el Centre promou.
*Continuar impulsant el treball conjunt Equip de PastoralTutors i diferents departaments del Centre. Implicació
dels alumnes majors en accions concretes.

El nostre centre aposta per oferir un servei educatiu de qualitat, basat en la millora constant, i que afecta tots els àmbits del centre, tal com ho demostra la certificació
de qualitat en la gestió segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 obtinguda el 22 de novembre del 2004 i renovada al 2013 fins el 4 de desembre del 2016, sempre que
es mantinguin les condicions d’aplicació del Sistema de Gestió de Qualitat.

