Sistemes Integrats de Gestió
Qualitat, medi ambient, riscos laborals i gestió ètica
6a edició

26 i 28 de maig i 2 de juny de 2015, barcelona
Forma’t per implementar i auditar sistemes de gestió

Informació pràctica
On
Seu del COAMB
C/ Muntaner, 81, 6è 1a.
Barcelona

Quan
26 i 28 de maig i 2 de juny
Horari: de 9 a 18:30 h
Idioma
Català

Hores lectives
24 hores

Certificat que s’obté
Certificat d’assistència al
curs “Sistemes integrats de
gestió” del COAMB.
Per aconseguir el certificat
és necessari assistir al 80 %
de les hores lectives i com-

INSCRIPCIONS

pletar la valoració del curs.
Fins el 12 de maig o fi de
places
Més informació o dubtes a
coamb@coamb.cat

Per tal de donar compliment a la normativa vigent, així com prevenir els riscos laborals,
desenvolupar l'activitat de manera sostenible i donar un servei de qualitat, les empreses
tenen al seu abast una eficaç eina de gestió: un sistema integrat de gestió. El coneixement, aplicació i control d’aquests sistemes ajuden a que el creixement empresarial sigui sostenible i, a més, permeten anar més enllà de les normatives vigents, guanyar en
competitivitat i donar compliment als requisits del mercat.
El COAMB us proposa un curs de 24 hores lectives
sobre Sistemes Integrats de Gestió que capacitarà els
assistents per la comprensió i aplicació de les normes
de qualitat (UNE EN ISO 9001:2008), medi ambient
(UNE EN 14001:2004 i EMAS III), seguretat i salut
(OHSAS 18001:2007) i gestió ètica (SGE 21:2008), i
els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera integrada. També es tindran en
compte els canvis previstos en les noves normes ISO
9001:2015 i ISO 14001:2015 que es preveu que s’aprovin enguany.
Durant la formació es farà un recorregut des dels fonaments dels sistemes de gestió i la
seva aplicació a les empreses, fins a una exposició detallada de les normes i de les tècniques d’auditoria, incloent exercicis de posada en pràctica del contingut del curs. A
més, cada alumne realitzarà un mini-projecte de sistemes integrats per a una empresa
imaginària, i el curs finalitzarà amb una visita a una organització que ha implementat els
quatre aspectes normatius de manera integrada, per tal de poder veure en detall un cas
pràctic.

Programa
Dia 1

Dimarts 26/05/2015

9 - 11 h. Què és un sistema de gestió? Introducció i concepte de millora contínua. Integració dels sistemes de gestió. Presentació del mini-projecte d’integració de sistemes que realitzaran els alumnes.
11 - 14 h. Norma de qualitat ISO 9001:2008.
Pausa
15:30 - 18:30 h Normes de medi ambient: ISO 14001:2004 i Reglament 1221/2009 (EMAS III).
Dia 2

Dijous 28/05/2015

9 - 11:20h. Norma de seguretat i salut: OHSAS 18001:2007.
Pausa
11:40 - 14 h Normes d’ètica i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Eines de gestió actual: SGE 21, SA
8000 i ISO 26000.
Pausa
15:30 - 18:30 h Tècniques d'auditoria (I). Les auditories com a eina de gestió. Marc contextual de les auditories. ISO 19.011:2011.
Dia 3

Dimarts 02/06/2015

9 - 11:20 h. Tècniques d'auditoria (II). Taller pràctic d’auditories.
Pausa
11:40 - 14 h Integració de sistemes. Taller pràctic.
Pausa
15:30 - 18:30 h Sortida tècnica. Visita a l'empresa ACEFAT. Inclou l’exposició del sistema implementat a
aquesta empresa, les presentacions dels mini-projectes que elaboren els alumnes, i la realització d’un
exercici pràctic.

Docent principal
Ainhoa Azorín. Consultora freelance en sostenibilitat i millora continua.

Docent de suport (sortida tècnica)
Susana Pascual. Responsable de Millora Contínua i Sostenibilitat (SIG: Qualitat, Medi ambient i Ètica) de
l’empresa ACEFAT.

Preus
Membres del COAMB a l’atur

180 €

Membres del COAMB

270 €

Membres d’altres col·legis
professionals

300 €

Altres

350 €

RECORDA:
Pots recuperar el cost
d’aquest curs ja que és
bonificable amb els fons
de la Fundació Tripartita.
Indica-ho al formulari
d’inscripció i el COAMB
farà la gestió!

INSCRIPCIONS

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i
blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

