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FINALITAT



RESULTATS
CLIENTS









ENTRADES
PROVEÏDORS
PROPIETARI DEL PROCÉS
EQUIP DE PROCÉS

Garantir la competència (en termes d’educació, formació, habilitats i experiència), del personal
que realitza tasques que afecten a la qualitat
Personal competent
Tots els integrants del Sistema de qualitat
Clients externs
Personal amb necessitat de millorar la seva competència
Tots els integrants del Sistema de qualitat
Directora Acadèmica
Direcció
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Sol·licitud del
personal
Acció de millora
Canvi a la Fitxa
de competència
Promoció a un
nou lloc
Nou personal

Interna

Qui detecta
la necessitat
la comunica
a DAcad

DAcad
decideix qui
ha d’impartir
la nova
formació

Responsable
de la formació
imparteix
la
formació

DAcad.
coordina i
gestiona la
nova
formació
Pel registre d’aquest
procés es segueix la
instrucció Gestió de
la formació
06.IT.01

Responsable
de la formació
registra la
formació

Responsable
de la formació
lliura
registre al
DAcad

Reg. de
formació

Format de fitxa
de formació
06.IM.01

Externa

Persona
que
necessita
millorar la
seva
competènci

DAcad
busca
responsable
extern de
formació

Es realitza la
formació

DAcad
sol·licita
registre de
formació

DAcad
arxiva
registre
de
formació

Reg. de
formació
DAcad determina el
criteri per avaluar
l’eficàcia de la
formació rebuda

DAcad avalua
l’eficàcia de la
formació
Nou personal:
Sempre que s’incorpora una nova persona, el Responsable de
qualitat ha de donar-li formació sobre:
La importància de la qualitat i de orientar l’activitat al
client;
La Política i Objectius de qualitat;
Els aspectes generals del sistema de qualitat;
Els processos, instruccions, indicadors i, en general, els
requisits específics del sistema que afectin al seu treball

DAcad: Directora Acadèmica

Dacad determina les
accions que
consideri
necessàries

Resultat
positiu?
No

Sí

Es gestionen segons
procés d'incidències
08.PR.04

Persona
competent

Registres
de
formació

