Xarxa d'auditors
interns d'EMAS

4, 5, 11, 12, 18, 19 i 25
Maig

Curs d'auditories internes de sistemes de gestió
ambiental (ISO 14001 i EMAS)
Les noves versions dels estàndards de referència per al disseny i
implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001:2015 i
EMAS) han integrant nous elements que cal tenir en compte en
el moment de duu a terme una auditoria. Així mateix la norma
ISO 19011:2018, sobre auditories de sistemes de gestió, s’ha
adaptat aportant nous elements al procés d’auditoria.
El curs està orientat al desenvolupament i prefeccionament de
competències en matèria d’auditoria i està dissenyat per a
incrementar el intercanvi d'experiències entre els participants i
afavorir el manteniment de les competències i de l'experiència
dels participants en el temps.
Apunteu-vos i feu part de la xarxa!

En aquest curs treballarem:

Com auditar els nous
elements del sistema
de gestió ambiental

Com millorar les
habilitats de
comunicació

Com crear eines
útils per fer les
auditories

Com millorar el
procés d'auditoria
interna

Com redactar
correctament un
informe

Programa
Horaris
4, 5, 11, 12, 18 i 19 de maig, de 9:30 a 12:30 hores
25 de maig, de 10:30 a 12:30 hores
Durada del curs: 20 hores
1. Introducció al procés d'auditoria
2. Gestió d'un programa d'auditoria
3. Realització d'una auditoria
4. Eines de treball del procés d'auditoria
5. Competència i avaluació dels auditors
6. La comunicació al llarg del procés d'auditoria
7. Millores al procés d'auditoria
8. Procés d'avaluació al llarg del curs
Cada secció del programa de formació inclou exercicis pràctics i
treball a l'aula.

Preus*
Socis Club EMAS (50% dte)
317,50€ + IVA (Total: 384,17€)
(Preu campanya suport al soci 2021)

A més, si el soci aporta altre inscrit no
soci té gratuïta la seva inscripció

No socis
635€+ IVA (Total: 768,35€)

Data límit d'inscripció

*Aplica en aquesta edició
50% excepcional campanya
SUPORT AL SOCI 2021
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Formulari
d'inscripció

