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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 

  
 

 Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognom Jordi Flavià Jordi Flavià  Ferran Vidal 

Càrrec Coordinador de Qualitat Coordinador  de Qualitat Director 

Data 18-maig-2015 18-maig-2015 18-maig-2015 

 
 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació 

00 18-des-03 Creació del document 

01 19-des-13 
Eliminats els annexos. Adequació a la nomenclatura i normativa 
vigent 

02 
18-maig-
2015 

Canvi en el nom del document, no parlem de producte no 
conforme, parlem de servei no conforme. Canvis a l’ IMPRÈS-
Q-821-T-05-ET, Imprès Full de reclamacions, queixes i 
incidències. 
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Objecte 
Els cursos de les diferents etapes educatives que s’imparteixen a l’Institut és el servei 
que en el centre realitzem. Aquest procediment assegura com identifiquem i controlem 
quan es realitza de forma no conforme amb els requisits establerts. 

1. ABAST 

Aquest procediment abasta els cursos i serveis que s’imparteixen al centre. 

2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Aquest procediment operatiu ha estat elaborat d’acord amb el manual de qualitat  MQ-
Q-422-T-01-ET. 

3. RESPONSABILITAT 

L’elaboració, manteniment i distribució d’aquest procediment és del Coordinador de 
Qualitat. La revisió és responsabilitat de la Coordinació de Qualitat i l’aprovació és 
responsabilitat de la direcció. 

4. VOCABULARI 

D’acord amb la norma ISO 9001 o normativa equivalent. 

5. ACTUACIÓ 

Qualsevol persona que formi part de l’Institut Esteve Terradas i Illa té la responsabilitat 
d’identificar i comunicar una incidència, queixa o reclamació als responsables del 
centre. Aquestes incidències podran ser no conformitats dels Sistema de Gestió de la 
Qualitat quan afectin als processos que desenvolupen l’acció del centre, les quals 
podran significar l’obertura d’una acció correctiva i/o preventiva. 
Les incidències queixes o reclamacions es faran  a través de l’IMPRÈS–Q-821-T-05-ET 
i es faran arribar a la direcció que la resoldrà amb diligència i promptitud. 
El full de reclamacions, queixes i incidències estarà penjat a la web i/o al programari de 
gestió del centre i físicament a secretaria  i el poden utilitzar l’alumnat, professorat així 
com pares,  mares i altres.   
La reclamacions, queixes i incidències així com la seva resolució quedaran arxivades i 
en mans de la direcció del Centre 
 

6.1 CONTROL DELS CURSOS NO CONFORMES A LES ESPECIFICACIONS I/O 
PROGRAMACIONS D’ETAPA I/O CICLE. 

L’Institut té previstos mecanismes per tal de detectar i corregir desviacions en el procés 
d’Ensenyament-Aprenentage les quals podrien derivar en “servei no Conforme”. 
Aquests mecanismes són: El control de la programació dels cursos per part dels 
Departaments Didàctics i Professionals, les reunions d’Equips Docents on s’analitza 
entre d’altres aspectes l’evolució del grup-classe i les seves individualitats en el seu 
procés d’aprenentatge. I les diferents reunions d’avaluació parcials i finals, en les quals 
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es verifica la consecució dels objectius terminals, capacitats, i competències d’acord 
amb els objectius generals dels Cicles i/o Etapes, a través  dels diferents crèdits, 
matèries i mòduls professionals. 
Si malgrat tot l’anterior qualsevol persona de l’Institut detecta que l’anterior no es 
produeix de manera satisfactòria amb els requisits estarem davant d’una no conformitat 
del servei. 
A partir de les auditories  també podrem detectar no conformitats. 

6.1.2 IDENTIFICACIÓ D’UN SERVEI NO CONFORME 

La direcció i la coordinació de qualitat decidiran si la Incidència, queixa o reclamació és 
una no conformitat, si fos el cas, s’obririen les accions preventives o correctives que es 
consideri oportunes  

6.1.3 TRACTAMENT DE LES NO CONFORMITATS ALS CURSOS 

Les accions preventives o correctives que es deriven de la no conformitat ha de servir 
per a corregir les desviacions provocades en el procés d’Ensenyament-Aprenentatges 
dels alumnes  
IMPRÈS-Q-852-T-05-ET, llista de control d’accions preventives i correctives. 
IMPRÈS-Q-852-T-04-ET, Informe d’acció correctiva o preventiva. 
IMPRÈS-Q-821-T-05-ET, Imprès Full de reclamacions, queixes i incidències. 
 

 


