
CURS ONLINE
Sistemes de gestió: qualitat i
medi ambient 

Per tal de donar compliment a la normativa
vigent, 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 i guanyar en
competitivitat.
Durant aquesta nova edició, intensiva, de 9
hores lectives, ens centrarem en els sistemes
més coneguts i sol·licitats per les empreses: els
sistemes de gestió de qualitat i de medi ambient.
Partirem dels fonaments dels sistemes de
gestió i la seva aplicació a les empreses per
oferir una exposició detallada de les normes,
incloent exercicis de posada en pràctica del
contingut del curs i dinàmiques participatives
amb els alumnes. 
També, oferirem estratègies per treballar la seva
implementació i seguiment amb el darrer tema
de "tècniques d'auditoria".
 
Programa
1. Introducció als sistemes de gestió.
2. Norma de qualitat ISO 9001:2015.
3. Normes de medi ambient: ISO 14001:2015 i
Nou Reglament EMAS.
4. Tècniques d'auditoria. 
 
 
 
 

Preus
Membres del COAMB 
en situació d'atur                            65 €
Membres del COAMB
(col·legiats i adherits)                     90 €
Altres                                             130 € 

9 hores lectives
3 sessions online

de 15:30 a 18:30 h

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

Podràs assistir en directe a les sessions de la
ponent en format videoconferència, i podràs
intervenir i fer preguntes a la sessió en temps
real. Si no pots conectar-te en directe, o si vols
repassar continguts, pots visualitzar els
vídeos de cada sessió posteriorment. 
El curs estarà disponible a la plataforma
online del COAMB fins el 9 de juliol per a
visualitzar els continguts i descarregar els
materials.

Ainhoa Azorín. Llicenciada en Ciències
Ambientals, auditora de certificació i consultora
freelance en sostenibilitat i millora contínua.
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