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La Política de Qualitat es fonamenta en el compromís adquirit pel CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de 
desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat que garantisca la qualitat dels serveis educatius per 
l'ensenyament reglat de Formació Professional en les famílies professionals de: Administració i gestió, 
Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Instal·lació i manteniment, Química, 
i Seguretat i medi ambient, amb la missió i clara voluntat de servei a la societat i compromés amb el 
seu entorn productiu. 
 
És per això que, secundant-se en els seus valors, treballa per a mantindre un servei de qualitat basat en 
els principis recollits a la seua POLÍTICA DE QUALITAT. 
 
MISSIÓ 
 

• Oferir una FP de qualitat i competitiva. 
• Satisfer les necessitats d'aprenentatge i competència professional del nostre alumnat mitjançant 
una formació integral. 
• Potenciar la col·laboració amb el teixit empresarial del nostre entorn. 
• Foment de la formació i participació activa de totes les persones de la comunitat educativa. 
• Compromís per aconseguir una organització eficaç, sostenible, segura i innovadora. 

 
VISIÓ 
 

• Ser un centre de referència de formació professional a nivell nacional. 
• Complir amb les exigències professionals i els valors que demanda la societat i el seu teixit 
productiu. 
• Contribuir a l'assoliment d'expectatives i a la satisfacció de les necessitats del nostre alumnat. 
• Respecte als principis d'inclusió i atenció a la diversitat. 
• Oferir orientació acadèmica i professional al nostre alumnat potenciant la seua inserció laboral. 
• Potenciar la innovació. 
• Disposar d'instal·lacions tècnicament avançades. 
 

VALORS 
 
• Convivència i respecte basats en els principis de justícia, democràcia i d'igualtat. 
• Consideració de la FP com un recurs per a la formació integral i el desenvolupament humà del 
nostre alumnat. 
• Compromís de tots els membres de la Comunitat Educativa a oferir una formació de qualitat 
basada en un tracte pròxim i personalitzat. 
• Potenciar el coneixement compartit a través del treball col·laboratiu. 
• Fomentar l'esperit emprenedor i innovador. 
• Respecte al medi ambient com a valor integrat en els projectes personals i empresarials. 
• Desenvolupament d'estils de vida saludables i de prevenció de riscos laborals. 
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A més de la definició de la Missió, Visió i Valors, el *CIPFP Vicente Blasco Ibáñez estableix com a objectius 
bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l'orientació cap a: 
 

• Respondre a les necessitats individuals de qualificació i del mercat laboral en l'àmbit de la seua 
influència, fomentant el mutu coneixement i la interrelació entre el sistema formatiu i l'entorn 
productiu.  
• Facilitar l'accés dels/ de les joves a la primera ocupació i afavorir la conservació i millora del lloc 
de treball dels/ de les treballadors/es, mitjançant una oferta formativa de qualitat que promoga 
l'aprenentatge permanent i la capacitat d'adaptació als canvis socials, organitzatius i tecnològics que 
es manifesten en els sectors productius existents en l'àmbit de la seua influència. 
• Proporcionar un servei d'informació i orientació professional sistemàtic i no discriminatori, 
garantint que totes les persones puguen prendre decisions respecte a les seues possibilitats i 
necessitats de formació professional, en el marc d'una xarxa integrada d'informació i orientació.  
• Impulsar la millora de les aptituds i competències dels/ de les usuaris/ies des d'una formació 
integral i de qualitat, promovent projectes de mobilitat, perfeccionament professional i cooperació, 
també en un context europeu.  
• Optimitzar i potenciar l'ús eficient i coordinat dels recursos públics destinats a la formació 
professional.  
• Fomentar la igualtat real entre homes i dones. 
• Col·laborar amb les administracions competents per a facilitar la integració social i la inclusió dels 
individus o grups desfavorits en el mercat laboral.  
• Potenciar un model de formació professional immersa en el mitjà sociocultural, promotora de la 
sostenibilitat, l'equilibri ecològic en els processos de producció i el benestar social. 
• Complir els requisits aplicables a l'organització, requisits legals, reglamentaris i altres requisits que 
s'establisquen. 
• Millora contínua del sistema de gestió per a la millora de l'acompliment. 
• Aconseguir la màxima satisfacció dels/ de les clients/es. 

 
 
Aquesta Política de qualitat és referència per a l'establiment dels objectius de la qualitat. 
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