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5.1.  Compromís de la Direcció

La Direcció defineix la política, els objectius i el compromís que, en matèria de Qualitat, ha adquirit 
l’Àrea de la Formació No Reglada d’ESCOLA PIA DE CATALUNYA, i garanteix que aquesta és entesa, 
aplicada i mantinguda a tot l’àmbit d’aplicació de la mateixa. 

La responsabilitat ve determinada per:

- la Política de Qualitat (veure punt 5.3)
- els Objectius de la Qualitat (veure punt 5.4)
- el circuit de comunicació: principalment en clau de qualitat i d’aspectes legals i reglamentaris.
- l’Organització (veure organigrama en annex I)
- la Revisió del Sistema.

5.2.  Enfocament al client

Totes les activitats desenvolupades es troben dirigides a satisfer les necessitats i expectatives dels 
clients, després de la determinació de les mateixes. Es consideren tant els clients externs com els 
interns. Per això, es considera bàsic l’acompliment dels següents principis.

- Les especificacions i els requisits expressats pels Clients.
- La recerca i la prospectiva contínua per a la gestió de nous serveis i la millora del Sistema.
- L’optimització dels resultats i dels rendiments, a més de la millora contínua.
- L’anàlisi dels requisits dels clients, l’aportació dels recursos i la millora del servei i de l’atenció.

5.3.  Política de la Qualitat

La Política de la Qualitat és apropiada per a la magnitud dels serveis de l’Àrea de la Formació 
No Reglada d’ESCOLA PIA DE CATALUNYA i inclou, a més, un compromís de millora contínua i 
proporciona el marc idoni per establir i revisar els objectius de la Qualitat.

La política es troba implantada, mantinguda al dia, comunicada a tots els membres i es revisa, com a 
mínim, amb periodicitat anual. S'inclou a continuació:
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POLÍTICA DE LA QUALITAT 

Tota persona de l'equip humà que composa l’Àrea de la Formació No Reglada de l’ESCOLA PIA DE 
CATALUNYA ha de tenir com objectiu la plena satisfacció dels seus clients i aconseguir una bona 
rendibilitat a cadascun dels serveis realitzats.

Per a tal fita, ESCOLA PIA DE CATALUNYA, orienta la seva gestió a:

Oferir un servei que garanteixi la qualitat del producte formatiu assegurant 
l’obtenció d’uns índexs de satisfacció positius per part dels seus usuaris i 
mantenir la condició de centre col·laborador de formació del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria de formació ocupacional, tant 
la destinada a persones desocupades com aquella que correspon al reciclatge 
de treballadors en actiu, tenint especial cura dels col·lectius desfavorits o en risc 
d’exclusió social, laboral i educativa; i tot això a través dels següents objectius 
generals:

1. Garantir la implantació del SGQ i la seva consolidació en tots els centres, i obtenir i 
mantenir la certificació ISO 9001:2008.

2. Mantenir el nivell de qualitat al llarg de tot el procés formatiu.

3. Millorar la prestació del servei, complint amb les expectatives i demandes dels 
usuaris i els requeriments de les administracions.
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5.4.  Objectius i planificació del Sistema de Qualitat.

OBJECTIUS: 

Els objectius de qualitat són la base per a la millora contínua de l’Àrea de la Formació No Reglada a 
l’ESCOLA PIA DE CATALUNYA. La Direcció de l'Organització, mitjançant la contribució del Comitè 
de Qualitat d’EPC, estableix la concreció dels tres objectius generals de la política en els objectius 
específics següents:

1. Documentar les activitats formatives no reglades que es realitzen i fer-ne el 
seguiment.

2. Innovar en la formació a través del Sistema de Gestió de la qualitat per donar un 
millor servei als usuaris. 

3. Implicar tot el personal en aquesta política. 

4. Millorar contínuament els processos de gestió i organització, així com la capacitat del 
personal.

5. Resoldre les deficiències en la gestió i l’organització de la formació, emprenent 
accions correctives des del mateix moment en que siguin detectades i fent-ne un 
seguiment.

6. Dinamitzar l’entorn de treball per fer-lo més confortable i eficient.

7. Mantenir la condició de centre col·laborador del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya.

8. Adequar el pla de comunicació del centre per arribar als usuaris potencials de les 
nostres formacions.

9. Treballar per millorar la inserció social, laboral i/o educativa dels usuaris de les 
nostres formacions.

10. Fer l’aportació adequada de recursos per complir fidelment amb els compromisos 
esmentats anteriorment.
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Pel seguiment d’aquests objectius s’estableixen els indicadors següents, relacionant cadascun d’ells amb 
els processos que els generen prioritàriament, encara que es pot desprendre que es poden associar a 
més d’un d’ells com mostra el quadre, i per tant en el mapa de processos només es lliguen a un d’ells:

Procés Objectiu 
general

Objectius 
específics Indicador

E10 Planificació cursos EPC 3

6 Avaluacions dels formadors i 
proveïdors.

7 Propostes de millora.

10 Avaluacions dels docents, materials i 
infraestructures.

E20 Innovació i relacions

1
2 Propostes de millora.1

5 NC resoltes1.

3
4

Reclamacions de clients.
Satisfacció de clients.

8 Comunicació amb clients.

E30 Gestió de la qualitat 1

2 Propostes de millora.1

5
NC resoltes.

Auditories internes.
Auditories externes.

O10 Organització de les 
accions formatives

2
1 Programacions fetes1.
3 Avaluació dels dissenys pels docents. 

3 4 Propostes de millora.1

O20 Desenvolupament de 
les accions formatives 2

1 Programacions fetes.
3 Inscripció de l’alumnat  al curs.

O30
Seguiment i avaluació 

de les accions 
formatives

2

1 Realització de les programacions per 
acció formativa.

7 Assistència de l’alumnat al curs.

9
Inserció laboral.
Promoció educativa.

S10 Gestió econòmica.
1 5 Desviació del pressupost.
3 4 Propostes de millora.1

S20 Gestió dels recursos

2 3 Avaluació dels proveïdors.

3
4 Acompliment del Pla Anual de 

Formació.
6 Comunicació amb clients1.

10 Avaluació dels materials pels docents1.

S30 Secretaria i serveis 
generals 3

6 Avaluació dels materials pels docents.
10 Certificats i diplomes.

Els objectius esmentats anteriorment s’acompanyaran, si s’escau, d’altres, elaborats pel Comitè de 
Qualitat d’EPC (i que seran vinculants per a totes els centres que imparteixin Formació No Reglada), o 
bé pels Comitès de Qualitat de qualsevol centre (i que seran vinculants només per a aquest centre).

La revisió d'aquests objectius s'efectua mitjançant la Revisió del Sistema per la Direcció. 

1 Els indicadors en blau són repetits.
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PLANIFICACIÓ: 

La Planificació de la Qualitat té com objectiu, definir i documentar el compliment dels requisits relatius 
a la qualitat. Les activitats desenvolupades a l’Àrea de la Formació No Reglada d’ESCOLA PIA DE 
CATALUNYA i dirigides a la Planificació de la Qualitat, són fonamentalment les següents:

- Plans de qualitat per a la gestió de processos.
- Identificació i utilització dels mitjans de control necessaris.
- Definició dels processos i les seves interrelacions.
- Definició dels cicles dels processos.
- Identificació dels tipus de controls.
- Identificació dels impresos necessaris.
- Revisió del Sistema per la Direcció.

5.5.  Responsabilitats, autoritats i comunicació.

A l’Annex I d'aquest manual, s'inclou els Organigrames dels diferents centres de formació que integren 
la xarxa de centres de formació no reglada a ESCOLA PIA DE CATALUNYA. Les responsabilitats i 
autoritats de Direcció, Comitè de Qualitat , Responsable de Qualitat, Coordinador de Qualitat Centre i 
Equip Auditor Intern, es recullen genèricament a continuació i, en detall per a la resta de funcions de 
l'organització, en els Perfils de llocs de treball i a cada un dels procediments del Sistema de Gestió de la 
Qualitat.

Direcció: 

És el màxim responsable de cada centre de la xarxa de centres d’ESCOLA PIA DE CATALUNYA en 
tots els aspectes i, particularment, de la qualitat de la gestió. Té autoritat sobre totes les funcions de 
l'Organització i les seves responsabilitats en matèria de qualitat són:

- Determinar l'Organigrama del centre.
- Aprovar els pressupostos anuals. 
- Determinar la política financera i l'estratègia global de l'Organització.
- Definir la política i els objectius de Qualitat.
- Designar a un responsable capaç de promoure, mantenir i millorar el SGQ amb eficàcia.
- Revisar el SGQ periòdicament, presidint el Comitè de Qualitat del Centre i participant en la reunió del 

Comitè de Qualitat d’EPC.
- Revisar i donar els vist i plau als documents del SGQ d’EPC.
- Fomentar la divulgació i implantació del SGQ de l’EPC.
- Aportar els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per a la gestió del SGQ d’EPC.

Comitè de Qualitat EPC: 

El Comitè de Qualitat d’EPC és un equip intern de treball que es reuneix en períodes establerts per 
avaluar el funcionament del SGQ i detectar les possibilitats de millora. Integren aquest equip de treball 
els Directors Gerents dels centres que imparteixen Formació No Reglada i el RQ d’EPC. Les seves 
funcions i responsabilitats són:

- Coordinar i mantenir els criteris de la gestió de la Qualitat 
- Avaluar el grau d’implantació, seguiment, adequació i eficàcia del SGQ d’EPC.
- Revisar els procediments i la documentació i l’acompliment dels requisits de la norma
- Planificar els objectius estratègics del SGQ d’EPC. 

Comitè de Qualitat Centre:  

El Comitè de Qualitat de Centre és un equip intern de treball a cada centre que es reuneix periòdicament 
per avaluar el funcionament del SGQ i detectar possibilitats de millora, amb les mateixes responsabilitats 
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i funcions que el Comitè de Qualitat d’EPC, però aplicades a l’àmbit de gestió de cada centre (veure 
PRQ-06 de Revisió del Sistema per la Direcció).

Responsable de Qualitat d’EPC (RQ EPC): 

Es la persona designada com a representant de la Direcció per gestionar, promoure, mantenir i 
actualitzar el Sistema de Qualitat i informar del seu funcionament a la mateixa Direcció. Actua com a 
Secretari del Comitè de Qualitat d’EPC.
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Responsabilitats de coordinació en el SGQ d’EPC: 

- Impulsar, canalitzar i assegurar la implantació mantinguda del SGQ dissenyat.
- Control de la documentació i dels registres del SGQ.
- Control dels Processos
- Control dels productes No conformes
- Seguiment de les Accions Correctives i Preventives
- Planificació, anàlisi i avaluació de les Auditories Internes.
- Gestió de les Tècniques Estadístiques i coordinació dels Indicadors d'eficàcia
- Revisió de tots els Procediments del SGQ de l’EPC.
- Coordinació amb els Auditors externs.
- Gestió de les activitats encaminades a la formació i reciclatge del personal.

Coordinador Qualitat Centre (CQC):

Amb les mateixes responsabilitats i funcions que el Responsable de Qualitat (RQ EPC) però aplicades a 
l’àmbit de gestió de cada centre.

Responsable de la Formació No Reglada (RFNR) :

El coordinador de la Formació No Reglada és el responsable de coordinar totes les accions de formació 
d’aquest àmbit. Les seves responsabilitats i funcions són les següents:

- Planificar, validar i aprovar el conjunt de les accions de la FNR que es realitzen en el centre.
- Vetllar per l’aplicació de la Política i Objectius del SGQ de l’EPC.
- Controlar la documentació i els registres relacionats amb l’àmbit de Realització dels Serveis (Capítol 

7) del SGQ de l’EPC.

Auditor intern: 

Les seves funcions principals són:

- Realització de les auditories internes segons el programa de auditories.
- Realització del qüestionari d'auditoria.
- Realització de l'informe d'auditoria, descripció de les no conformitats i/o desviacions detectades i/o 

qualsevol observació adient.
- Avaluació de l'eficàcia del sistema: punt forts i/o punts febles

5.6. Comunicació interna 

La comunicació dins de l'Organització és promoguda i mantinguda per part de la mateixa Direcció. 
S'entén per comunicació interna, la que es dóna entre els diversos nivells i àrees de l'organització.

5.7. Revisió per la Direcció
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5.7.1. Generalitats

El Sistema de Gestió de la Qualitat d’ESCOLA PIA DE CATALUNYA distingeix alhora l’existència de 
dues dinàmiques de revisió del sistema.
Semestralment, de forma ordinària, el Sistema de Gestió de la Qualitat és revisat per la Direcció i el 
Comitè de Qualitat de Centre.

Anualment, el Sistema de Gestió de la Qualitat és revisat pel Comitè de Qualitat d’EPC.

5.7.2. Revisió del Sistema a càrrec del Comitè de Qualitat de Centre

Aquesta revisió es basa en els resultats de les següents informacions:

- Auditories Internes de la Qualitat.
- Auditories externes
- Informació procedent del client (anàlisi , satisfacció, propostes,.....)
- Revisió del compliment d'Objectius.
- Revisió dels indicadors d’eficàcia
- Seguiment d'accions Correctives i preventives
- Reclamacions de Clients
- Compliment i canvi a la legislació vigent o en altres requisits aplicables a l'ESCOLA PIA DE 

CATALUNYA.
- Recomanacions de millora
- Seguiment d'aspectes tractats amb Revisions anteriors
- Conformitat del servei i control dels processos.

La sistemàtica per a la revisió del SGQ, així com la mateixa activitat del Comitè de Qualitat i l'orientació 
a la millora contínua, es regula segons allò especificat al procediment de revisió del Sistema per la 
Direcció. 

5.7.3. Revisió del Sistema a càrrec del Comitè de Qualitat d’EPC

Aquesta revisió anual es realitza amb la finalitat d’avaluar el grau d’implantació, seguiment, adequació i 
eficàcia del sistema, alhora que es revisen els procediments i la documentació del mateix, el compliment 
dels requisits de la norma i es planifiquen o revisen els objectius de la qualitat.

5.7.4. Resultats de la revisió 

Els resultats de la Revisió efectuada queden recollits i registrats al corresponent registre del Sistema de 
Gestió de la Qualitat. Inclouen, en la mesura en que correspongui: 

- Millora d'eficàcia de la gestió
- Millora de processos
- Millora de productes i de serveis
- Aportació dels recursos necessaris.
- Definició de les accions de millora.
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