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Amb el suport de: 

ACTIVITAT FORMATIVA 

CERCAGINYS: Introducció als Sistemes de gestió de la qualitat en 

plataformes científiques. 

Objectius 

Aportar als participants els conceptes necessaris per implantar un 

sistema de gestió de la qualitat en plataformes científiques dels 

centres CERCA, i capacitar-los per poder aplicar-lo a la seva 

organització. 

Dirigit a: 

Persones amb la responsabilitat de gestionar un sistema de gestió de 

la qualitat al seu centre, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit 

professional.  També adreçat a aquells tècnics amb contractes 

INVESTIGO (amb Fons NextGen) que s’incorporen a Plataformes dels 

Centres CERCA o be a grups de recerca que seran usuaris d’aquestes 

plataformes. 

Metodologia: 

La metodologia d’impartició del curs combina l’explicació teòrica amb 
la realització d’exercicis pràctics d’aplicació dels coneixements 
adquirits. 

 

Documentació: 

Carpeta digital amb el dossier del curs per a cada participant  

Certificat de assistència  
 

Durada:       28 hores. (4 hores en webinar en directe i 24 hores on line). 

Lloc:                       Plataforma INGECAMPUS. 

  



 

 2 

Via Laietana, 2 

08003 Barcelona 

www.cerca.cat 

Amb el suport de: 

 
PROGRAMA 

 

 Introducció al Sistema de Centres CERCA  

 Introducció a la gestió de la qualitat. Evolució històrica i definicions. 

 Sistemes de gestió de qualitat: ISO 9001, ISO 17025, ISO 13485, ISO 

20387. 

 Norma ISO 9001. 

 Models de reconeixement: certificacions, acreditacions, 

autoritzacions administratives. 

 Requisits d’un sistema de qualitat: 

- Context de l’organització: parts interessades, gestió per 

processos. 

- Lideratge: política de la qualitat, funcions i responsabilitats. 

- Planificació: riscos i oportunitats, objectius de qualitat i 

planificació dels canvis. 

- Suport: personal, infraestructura, recursos, coneixements, 

competències i informació documentada. 

- Funcionament i planificació, requisits clients, disseny, proveïdors, 

producció i prestació de serveis, elements no conformes. 

- Avaluació de l’acompliment: satisfacció del client, auditories 

internes, revisió a càrrec de la direcció. 

- Millora. No conformitats i acció correctiva. 

 Casos pràctics 

 CERCA GINYS: Plataforma web i Protocol per les Plataformes dels 

centres CERCA 

 

 

 


