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La Direcció de l’Àrea de Formació del CAATEEB és conscient que cal buscar l’excelꞏlència 

per formar professionals competitius, per això disposa d’un sistema de gestió de qualitat 

que li ha permès ampliar l’oferta formativa i, alhora, millorar-ne la qualitat. Amb aquesta 

finalitat, es compromet a complir amb la següent política de qualitat:  

- Contribuir a la millora de la competitivitat dels professionals i empreses del 

procés de l’edificació oferint un programa formatiu adequat a les exigències i 

necessitats del sector.  

- Implicar formadors i responsables acadèmics en el disseny i seguiment 

d’activitats formatives per mantenir un pla de formació actual i innovador en 

l’àmbit del procés de l’edificació. 

- Facilitar la comunicació amb l’alumnat i fomentar la participació d’alumnes i 

antics alumnes en activitats de millora de la formació. 

- Conscienciar i motivar el personal i colꞏlaboradors perquè es comprometin amb 

aquesta política, participin en activitats de millora del servei i cerquin 

l’excelꞏlència personal i professional. 

- Complir amb els requisits legals i normatius i amb la legislació vigent. 

- Posar a l’abast dels professionals i empreses del procés de l’edificació els 

mitjans i les eines tecnològiques més adients per a les seves necessitats. 

- Incorporar els mitjans tecnològics a les metodologies formatives (com la 

videoconferència) per facilitar l’accés a la formació. 

Per assolir aquests reptes, s’ha involucrat les persones implicades en la formació en la 

filosofia de la millora contínua. Se’ls ha fet extensiu que el compromís per a la qualitat és el 

camí idoni per aconseguir el reconeixement social. Aquests són els indicadors del nostre 

èxit i la guia que defineix els nostres objectius. 

Aquesta política es difon a tots els membres de l’equip i s’estableixen els mètodes oportuns 

per tal que s’entengui, s’implanti i es mantingui per part de tots els seus representants. 

 


