Curs Sistemes Integrats de Gestió
(7a edició)

13, 20 i 27 de març
de 2017

CONTINGUTS

Inscriu-te

· Requisits 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).
· Implementació i seguiment del
sistema de gestió manera integrada.
· Exemples i casos pràctics.
· Tècniques d'auditoria.
· Exercici pràctic d'integració de
sistemes per a la consolidació dels
continguts del curs.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits) en situació d'atur
180 €
Membres del COAMB (col·legiats o
adherits)
280 €
Altres

350 €

24 hores lectives
3 sessions de tot un dia (dilluns)
Horari: de 9 a 18:30 h
Curs bonificable

CURS DIRIGIT A
Professionals del medi ambient o consultors que vulguin actualitzar-se o formar-se en sistemes
integrats de gestió, i estudiants de ciències ambientals amb interès a treballar en sistemes de gestió.

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

Forma’t per implementar i auditar sistemes de gestió
Curs de 24 hores lectives que capacitarà els assistents per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat,
medi ambient, seguretat i salut i gestió ètica i els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera
integrada. Es destacaran els canvis a les noves normes ISO 9001 i ISO 14001 vigents des de finals del 2015.
Durant la formació es farà un recorregut pels fonaments dels sistemes de gestió i la seva aplicació a les
empreses, una exposició detallada de les normes i de les tècniques d’auditoria, i s'inclouran exercicis de posada
en pràctica del contingut del curs. També es comptarà amb la presència de dues empreses que vindran a
exposar la seva experiència d'implantació d'un sistema integrat.
Finalment, cada alumne realitzarà un mini-projecte de sistemes integrats de gestió per a una empresa
imaginària.

Programa
Sessió 1 · Dilluns 13/03/2017
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 9001:2015.
Pausa
15:30 - 18:30 h. Normes de medi ambient: ISO 14001:2015 i Reglament 1221/2009 (EMAS III).
Sessió 2 · Dimecres 20/03/2017
9 - 11:20 h. Norma de seguretat i salut: OHSAS 18001:2007.
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 Dilluns 27/03/2017
9 - 11:20 h. Tècniques d'auditoria (II). Taller pràctic d’auditories.
11:45 - 12:45 h. Experiència pràctica: La verificació EMAS. Ponent: Mª Carmen Rodríguez, responsable tècnica
de Medi Ambient de Grup B.Braun España, empresa membre del Club EMAS.
12:45 - 13:45 h. Experiència pràctica: La memòria de materialitat. Ponent: Susana Pascual, responsable de
Millora Contínua i Sostenibilitat a ACEFAT.
13:45 - 14 h. Dubtes i preguntes.
Pausa
15:30 - 17:30 h. Taller pràctic d’integració de sistemes.
17:30 - 18:30 h. Presentació del mini-projecte de Sistema Integrat de Gestió que elabora cada alumne/a.
Docent
Ainhoa Azorín. Consultora freelance en sostenibilitat i millora continua.

Lloc de realització
Seu del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a,
Barcelona. Com arribar : Metro L1 (Universitat),
L5 (Hospital Clínic).

Certificat
Els alumnes que assisteixin al 80 % de les hores lectives
del curs obtindran un certificat d'assistència emès pel
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09
Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Inscriu-te

