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Màster Direcció d’Operacions ESADE

Auditor EOQ Sistemes de Qualitat

ISO 9001:2015
Auditories internes de qualitat

OBJECTIU
Aportar als participants els coneixements necessaris per

desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió

de la qualitat segons els requisits de la norma ISO

9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma

de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

DIRIGIT A
Persones amb la responsabilitat de gestionar un

sistema de gestió de qualitat a la seva empresa i tècnics

de qualitat o d’altres àmbits que necessitin realitzar

auditories internes de qualitat.

CONEIXEMENTS A ADQUIRIR 

1. Introducció a les auditories internes.

2. Requisits de la norma ISO 19011:2018.

3. Documents necessaris en una auditoria de qualitat: pla,

qüestionari i informe d’auditoria.

4. Programació i execució d’auditories.

5. Qualificació d’auditors.

6. La comunicació durant l’auditoria.

7. Requisits a auditar respecte a la norma ISO 9001:2015.

• Context de l’organització: coneixement de

l’organització, parts interessades, processos.

• Lideratge: lideratge i compromís, política i funcions,

responsabilitats i autoritat

• Planificació: Accions per abordar els riscos i

oportunitats, objectius de qualitat i planificació per

assolir-los. Planificació dels canvis.

• Suport: Recursos, competències, toma de consciència,

comunicació, i informació documentada

• Operacions: Planificació i control operacional, requisits

pels productes i serveis, disseny i desenvolupament,

control de processos i serveis externs.

• Avaluació de l’acompliment: Seguiment, mesura,

anàlisis i avaluació, auditoria interna i revisions per la

direcció.

• Millora: No conformitats i accions correctives i millora

continua.

Explicacions conceptuals guiades amb presentacions i

recursos audiovisuals. Casos pràctics de realització

d’auditories internes i redacció d’informes d’auditoria.

METODOLOGIA: PRESENCIAL

295,00 € + IVA
Parcialmente bonificable FUNDAE

Tramitación gratuita.
Garantía de realización

5 març
11 juny

26 novembre
Horari: de 9 a 18h

INSCRIPCIONS 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLOU

Documentació i Certificat d’assistència.

Coffee break + dinar

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.


