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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.

Realitzat per: Revisat per: Aprovat per:

Nom i cognom Eva Cuello Peralta Eva Cuello Peralta Xavier Tresserra Barba

Càrrec Coordinadora de Qualitat Coordinadora de Qualitat
Direcció/Comissió de

Qualitat

Data 21/02/2019 27/02/2019 01/03/2019

Llistat de les modificacions

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució

01 30/10/2014 Afegir responsabilitats secretaria i consergeria Web

02 22/02/2015 Canvi codificació i documentació de referència Web

03 07/11/2016
Afegir PE06 com a doc de referència i revisar funcions i
responsabilitats 

Web

04 01/03/2019
Canvi codificació segons nou mapa de processos i canvi
del nom del Departament d’Ensenyament per Educació

Web

01/03/2019 APROVAT Pàgina 3 de 6

04 PRPE0501_PROCEDIMENT_GESTIÓ_QUEIXES_I_SUGGERIMENTS



      
       Institut Gabriela Mistral
       Coordinació de Qualitat

1. OBJECTIU

Analitzar i donar resposta a totes les queixes i suggeriments que es produeixin. 

2. ABAST

Aquest procediment afecta als grups d’interès: Alumnat, Professorat, PAS i Famílies en relació a

totes les reclamacions efectuades relatives  a tots els  serveis  proporcionats o a un deficient

funcionament del sistema de gestió de qualitat de l’Institut Gabriela Mistral. 

Exclou reclamacions relatives als resultats d’avaluacions que es tracten d’acord normativa d’inici

de curs. 

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

PE05_Interacció amb les parts interessades.

4. RESPONSABILITATS

Elaboració,  actualització,  revisió  i  distribució  del  procediment  és  responsabilitat  de  la

coordinadora de qualitat i  l’aprovació del document i les seves modificacions de la direcció a

través de la comissió de qualitat. 

Les funcions i responsabilitats que es troben a les NOFC en relació a aquest procediment.

5. VOCABULARI

D’acord amb la família de la norma de SGQ ISO 9001
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6. ACTUACIÓ
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COORDINADOR/A QUALITAT:

- Buidar Bústia Queixes i Suggeriments setmanalment.

- Revisar Espai Web de Queixes i Suggeriments setmanalment. 

- Traslladar una còpia a l’equip directiu. 

- Informar a la persona que posa la queixa o suggeriment de l’inici de la seva tramitació.

- Omplir el registre de queixes i suggeriments en tot el procediment

- Actuar, si s’escau, segons procediment d’accions correctives i accions de millora.

EQUIP DIRECTIU:

- Informar a la persona a la que fa referència la queixa ( professorat o altre treballador/a) en cas que així

sigui.

- Recollir  i estudiar tota la informació necessària en referència a la queixa o suggeriment per poder

donar una resposta adequada.

- Comunicar amb constància de recepció a les parts implicades la solució o desestimació de la queixa o

suggeriment i en cas d’existir disconformitat informar de la possibilitat de traslladar la queixa a Serveis

Territorials.

- Traslladar la resolució al coordinador/-a de Qualitat.

SECRETARIA:

- Donar a les persones que ho demanin la fitxa de queixes i suggeriments.

- Entrar en registre les queixes o suggeriments que així ho demanin i dipositar una còpia a la bústia

física de queixes i suggeriments del centre. 

CONSERGERIA:

- Donar a les persones que ho demanin la fitxa de queixes i suggeriments.

7. REGISTRES 

- D12_Fitxa de queixes i/o suggeriments

- D34_Graella queixes i/o suggeriments

8. ANNEXOS

No n’hi ha.
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