
Curs ONLINE
Auditor / a de Qualitat i Medi Ambient

Durada: 24 hores lectives

Dates: 14, 16, 21, 23, 28 i 30
de març i 4 i 6 d'abril.

Horari sessions en directe:
de 16:30 a 19:30 h.
Les sessions es gravaran i
podreu seguir el curs en diferit.

Prepara't per implementar o auditar

sistemes de gestió de manera integrada:

qualitat, medi ambient, riscos laborals i

gestió ètica.

Per 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 un funcionament

empresarial més sostenible i, a més, permeten anar més

enllà de les normatives vigents, guanyar en competitivitat i

donar compliment als requisits del mercat. 

Inscriu-te

Inici: 14 de març

ISO
9001:2015

Qualitat

ISO 14001 y
EMAS III

Medi Ambient

ISO 45001
Seguretat i Salut

SGE
21:2017

Gestió Ètica

El COAMB us proposa un curs de 24 hores lectives que capacitarà els assistents per la comprensió i
aplicació de les normes de qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015), medi ambient (UNE-EN 14001:2015 i

Reglament EMAS III (Reglament 1221/2009 i modificacions posteriors), seguretat i salut (ISO 45001:2018) i

gestió ètica (SGE 21:2017), i els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera

integrada.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243


Sessió 1
· 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. 
· Norma de qualitat ISO 9001:2015 (I).

Sessió 2
· Norma de qualitat ISO 9001:2015 (II).

Sessió 3 
 · Normes de medi ambient: ISO 14001:2015 i Reglament EMAS III. (I)

Sessió 4
· Normes de medi ambient: ISO 14001:2015 i Reglament EMAS III. (II)

Sessió 5
· Norma de seguretat i salut: ISO 45001:2018. 
· Normes d’ètica i Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Eines de gestió actual: SGE 21:2017, SA 8000
i ISO 26000. 

Sessió 6
· Tècniques d'auditoria (I). Les auditories com a eina de gestió. Marc contextual de les auditories. ISO
19.011:2018. 

Sessió 7
· Tècniques d'auditoria (II). Taller pràctic d’auditories. 
· Anàlisi de casos pràctics.

Sessió 8 
· Presentació del mini-projecte de Sistema Integrat de Gestió que elabora cada alumne/a. 
· Experiència d'una empresa convidada. Una empresa amb les diferents normes implementades i integrades
ens ensenyarà la documentació real amb la que treballen, i ens exposarà la seva perspectiva i dia a dia pel que
fa a la implementació dels sistemes de gestió. 

Programa

Inscriu-te

FORMAT "AULA VIRTUAL"

· Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la documentació i a les
sessions per videoconferència que conformen el curs.
· A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació dels ponents i comunicar-te amb els docent en
temps real. Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el
vídeo de cada sessió i fer arribar els teus dubtes a través de la plataforma de formació. 
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 6 de maig.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
en atur i estudiants de CA .......................................
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) .........
Altres........................................................................

Si tens qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
escola.formacio@coamb.cat o al telèfon 633470649.

180 €
280 €
360 €

Docent
 

Ainhoa Azorín. Llicenciada en Ciències
Ambientals, auditora de certificació i consultora

freelance en sostenibilitat i millora continua. 

 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=25769
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40243

