
Juny i Juliol 2016 

Ja pots accedir, amb total llibertat d’horaris i estalviant desplaçaments, al curs de      

Sistemes Integrats de Gestió del COAMB (un curs consolidat amb set edicions en format 

presencial) que estarà disponible en modalitat online aquest mes de juliol.  

Aquesta formació et capacitarà per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat 

(UNE EN ISO 9001:2015), medi ambient (UNE EN 14001:2015 i EMAS III), seguretat i  

salut (OHSAS 18001:2007) i gestió ètica (SGE 21:2008), així com per treballar la seva  

implementació i seguiment de manera integrada.  

Es tindran en compte els darrers canvis a les noves normes ISO 9001 i ISO 14001, i cada 

alumne realitzarà un mini-projecte de sistemes integrats per a una empresa imaginària, 

amb el suport de la tutora.  

Inscripcions fins                 

el 17 de maig 

INSCRIU-TE 

Sistemes Integrats de Gestió   

Curs ONLINE 
 

Implementa i audita sistemes de qualitat, medi ambient, 

riscos laborals i gestió ètica 

Metodologia 

· Accés als materials del curs a través de la plataforma de formació del COAMB amb total flexibilitat d’horari. 

· Estudi individual del temari i accés als tutorials. 

· Realització dels exercicis pràctics, els qüestionaris d’aprofitament per cada mòdul, i el mini-projecte d’integració 

de sistemes, que seran corregits per la formadora. 

· Accés al fòrum obert del curs amb la possibilitat d'intercanviar idees amb els companys del curs i la formadora. 

· Resolució de dubtes i realització de consultes a la formadora a través de la plataforma de formació del COAMB. 

Curs impartit a través de la 

plataforma moodle del 

COAMB 

Destinataris 

Professionals i titulats sense coneixements previs de sistemes de gestió. 

Durada del curs 

El curs estarà actiu a la plataforma online de l’1 de juny al 31 de juliol de 2016. 

Dedicació 

Es recomana una dedicació al curs per part de l’alumne de 5 ó 6 hores per setmana. 

Idioma 

Els materials d’estudi estan disponibles en castellà. Els alumnes es poden comunicar amb 

la docent en català o en castellà. 

https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
http://campus.coamb.cat/
http://campus.coamb.cat/


Mòdul 1. Què és un sistema de gestió? 

Mòdul 2. Norma de qualitat ISO 9001:2008. 

Mòdul 3. Normes de medi ambient: ISO 14001:2004 i Reglament 1221/2009 (EMAS III). 

Mòdul 4. Norma de seguretat i salut: OHSAS 18001:2007. 

Mòdul 5. Normes d’ètica i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). 

Mòdul 6. Tècniques d’auditoria. 

Mòdul 7. Integració de sistemes. 

Mòdul 8. Mini-projecte. 

 

 

 

Docent 

Ainhoa Azorín. Llicenciada en Ciències Ambientals i consultora freelance en sostenibilitat i millora continua. 

 

Avaluació i certificat 

Els alumnes que aconsegueixin una qualificació satisfactòria en els exercicis i proves obligatòries realitzades     

obtindran un certificat acreditatiu d’aprofitament del curs emès pel COAMB. 

Programa  

 

   Membres del COAMB i la CECCAA a l’atur  175 € 

   Membres del COAMB i la CECCAA            230 € 

   Altres       300 € 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

Curs BONIFICABLE (pots 

recuperar el cost del curs).  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió! 

Preus 

INSCRIU-TE 

https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18b29iKcKR2G40IXUR-BleqvaZD3bmC-8U-k717tWZ4c/viewform

