
 

 
POLÍTICA DE QUALITAT 

 

Codi: A-Política de qualitat   P à g i n a  1 | 2 

Rev. 0  Data: 27/01/2022    

 

COMASTECH, Centre Politècnic Comas, té l’objectiu de formar persones en tots 

els àmbits tecnològics que s’inclouen en les activitats del sector metall-mecànic. 

Les persones que accedeixen a aquesta formació poden fer-ho mitjançant la 

formació professional reglada, la formació ocupacional o la formació continuada 

per professionals en actiu. 

COMASTECH té entitat com a Centre, però per la seva gestió es recolza en la 

empresa INDENEM SL i en la FUNDACIÓ PRIVADA COMAS. Ambdues entitats, 

empresa i Fundació, participen i col·laboren en la implantació, manteniment i 

millora del sistema de Gestió de la Qualitat del Centre. 

Amb l’objectiu de millorar contínuament la formació que ofereix als seus alumnes, 

COMASTECH ha implantat i manté un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en 

la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, per satisfer els compromisos dels 

alumnes, de les parts interessades i contribuir a la transparència en el servei. Per 

això ha adoptat les següents directrius: 

• Oferir una formació amb el màxim valor afegit als alumnes, contribuint a la 

millora dels seus coneixements i a la seva inserció al mercat laboral. 

• Conèixer el nivell de satisfacció dels alumnes i altres clients, utilitzant la 

seva opinió per determinar accions de millora, així com conèixer i cobrir les 

necessitats i expectatives de les parts interessades.  

• Fomentar la participació de tot el personal en la implantació i millora 

contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat, mitjançant el seu compromís 

amb el desenvolupament, implantació i manteniment d’aquest. 

• Disposar dels recursos materials i humans necessaris per a impartir els 

cursos en el millor entorn de treball. 
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• Oferir formació al personal intern per tal de millorar la seva qualificació i 

augmentar la seva experiència, motivació i competència. Considerar la 

formació del personal del centre una eina de millora directa de la qualitat de 

les formacions impartides. 

• Acompliment dels requisits aplicables a l’activitat formativa realitzada. 

• Utilitzar com a marc de referència aquesta política de qualitat per establir i 

revisar els objectius del Centre i difondre’ls dins del Centre i de la Fundació. 

• Difondre aquesta Política per tal que sigui coneguda i entesa, i estar a 

disposició de tots els alumnes i les parts interessades pertinents. 

Aquesta Política serà revisada, per tal que s’adeqüi en tot moment  a la línia 

estratègica del Centre.  

Blanes, 27 de gener de 2022. 

La Direcció 

 


	La Direcció

		2022-06-01T10:23:31+0200
	43685523J RAIMOND FRANCH MAESTRO (R: B66795220)




