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TÈCNIC/A EN CONTROL DE QUALITAT 
 

 
Dirigit a:  
 

Tècnics i responsables de qualitat, directors, gestors i tot aquell que necessiti 
adquirir coneixements integrals sobre la Gestió i el Control de la Qualitat a 
l’empresa. Així com Consultors interns o externs que han de donar serveis 
d’assessoria a les empreses en matèria de Qualitat. 
Formació adaptada a la nova Norma ISO 9001:2015 
 
Objectius 
 

• Capacitar als participants per la implantació de Sistemes de Qualitat 
integral a l’empresa. 

• Dissenyar i dirigir els processos de producció a fi i efecte que satisfacin  
les necessitats dels consumidors i sota principis de qualitat. 

• Dotar als participants del coneixement i utilització de metodologies 
adequades per a la implantació, control i seguiment dels Sistemes de 
Qualitat. 

 
Programa 
 

1. Control de la Qualitat de Productes.................................................................. 15 

h 
 

• Planificació avançada de la Qualitat. Plans de control 
• AMFES 
• Gestió de projectes 
• Documentació de control: pautes i registres. Sistemes informàtics actuals 

(PDAs, tablets, RFID, sistemes de control de planta...) 
• Estudi sistemes de mesura. Calibració 
• Control estadístic de processos 
• Casos pràctics 

 
2.  Millora de la productivitat i costos ...................................................................15 

h 
 

• Gestió de projectes de millora 
• Eficiència productiva. Sistemes Lean 
• Eines de gestió i optimització sistemes Lean (producció esbelta) 
• Costos productius i costos de Qualitat 
• Satisfacció parts interessades. Client intern/extern 
• Casos pràctics 
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3.  Gestió de la Qualitat ...........................................................................................15 

h 
 

• Normes sistemes de gestió. ISO 9001:2008. Nova ISO 9001:2015.  
• Normes gestió altres sectors (automoció, alimentari, aeronàutic...) 
• Gestió per processos 
• Pla estratègic 
• Gestió indicadors i objectius 
• Anàlisi de riscos. Eines de gestió (riscos de processos i productes/serveis) 
• Gestió del canvi 
• Documentació del sistema 
• Requisits de la Norma ISO 9001:2015 
• Casos pràctics 

 
4. Auditories internes de Qualitat ..........................................................................15 

h 
 

• Requisits auditors 
• Planificació auditoria. Norma ISO 19011 
• Preparació auditoria 
• Realització auditoria 
• Informe auditoria 
• Tancament auditoria 
• Altres auditories: auditories producte, procés, ordre i neteja. Client 

misteriós 
• Casos pràctics 

  
5. Projecte optatiu de final de curs........................................................................ 20 
h 
 
 
Metodologia 
 

La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest 
curs, d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics 
amb la realització de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són 
analitzats de forma individual i grupal.  Els supòsits presentats permeten una 
ràpida transferència a la realitat empresarial de cada un dels participants.   
Puntualment es poden realitzar sortides o visites educatives a empreses de la 
comarca. 
 
Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que 
complementa l’exposició del  docent. 


