
Responsable: Coordinador/a de qualitat

Entrades

Normativa del Departament d’Educació
Auditories internes i externes
Queixes i sugeriments
Enquestes de tots els grups d’interès
Documentació estratègica del centre

● Crear el marc per a la gestió de la qualitat del centre.
● Mantenir i millorar el sistema de qualitat.
● Garantir l’aplicació de la política de qualitat, el desenvolupament del pla 

d’auditories, la consecució dels objectius i una actuació coherent amb el 
Projecte de Centre.

● Assegurar la Gestió del Sistema  de Qualitat implantat a l’Institut i la millora 
contínua.

● Controlar el grau de satisfacció de l’alumnat respecte de la formació rebuda i 
els serveis que proporciona l’Institut per a orientar la millora contínua de 
l’Institut cap a la satisfacció de l’alumnat com a usuaris principals del servei 
que proporciona el centre.

Procediment Revisió per la Direcció del SGQ
Procediment Control de la documentació
Procediment Auditories internes
Procediment Gestió de les no conformitats
Procediment Gestió de queixes

Objectius del procés i procediments associats Sortides

Manual de processos
Informe de RxD
Resposta a queixes i suggeriments
Informe d’auditories internes i externes
Resultats de les enquestes
Informació del SGQ documentada i 
controlada

Recursos humans

Coordinador/a 
Qualitat (amb 
reducció horària)
Comissió de qualitat
Auditors/es 
interns/es 
qualificats/des
Claustre i Consell 
escolar

Tot el centre
Web, Drive
Ordinador portàtil

Registres associats

Actes de reunió de la Comissió de Qualitat (Actes Direcció)
Revisió per la Direcció
Excel de control d’evidències
Excel control documents
Accions correctives i el seu llistat de control
Manual de resultats dels processos
DAFO seguiment del procés i accions de millora

Indicadors del procés

Grau d’acompliment d’objectius anuals
% Tancament de no conformitats

Parts interessades

Tots els grups d’interès del centre: alumnat, 
famílies, professorat, PAS, empreses i 
entitats, Departament d’Educació, 
Universitats, Escoles de primària.
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