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Proxecto de capacitación 
sectorial:  
 
CURSO DE XESTIÓN E 
AUDITORÍA DO SISTEMA 
INTEGRADO DE 
CALIDADE, MEDIO 
AMBIENTE, E 
SEGURIDADE E SAÚDE 
LABORAL (SICMAP) 

 

CÓMO APUNTARSE?  

 

Para apuntarse ó Proxecto de Sistemas 

Integrados de Xestión é necesario 

remitir un email indicando o nome, 

actividade, email e teléfono de contacto 

ao correo tecnico@fegape.org ,  

 

Os participantes tan só deberán 

aportar o 10% do custe do proxecto 

que inclúe formación, material didáctico 

e visita in situ á empresa + informe 

recomendacións de mellora.  

 

Máis información en  

www.fegape.org 
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B ENE FIC IOS  

• ASEGURAMENTO DO 

CUMPRIMENTO LEGAL 

• ANÁLISE DOS PROCESOS QUE 

PERMITE A SÚA OPTIMIZACIÓN EN 

CONTINUO (MELLORA CONTINUA) 

• AUMENTO DA COMPETITIVIDADE 

MEDIANTE A MELLORA NA IMAXE 

DE MARCA DA ORGANIZACIÓN 

ANTE TERCEIRAS PARTES 

• INYRODUCIÓN DE POLÍTICAS DE 

SOSTIBILIDADE E PROTECION DAS 

PERSOAS NA ORGANIZACIÓN 

XESTIÓN CALIDADE, MEDIO AMBIENTE E SSL 

CURSO E XESTIÓN E AUDITORÍA DO SICMAP 

 
O Proxecto é unha in ic iat i va  de  

f inanc iada  pola l iña de  capac i tac ión  

sec tor ia l  do  Ins t i t uto  Galego de 

Promoc ión Económica ( IGAPE)  da  

XUNTA DE GALICIA que ten por  

obxec t i vo a mel lora da compet i t i v idade 

empresar ia l  mediante a  formac ión do 

seu capi ta l  humano ,  nes te caso desde 

puntos  de  v is ta teór icos  (normat iva e  

conceptos  de apl icac ión)  e prác t icos  

(mater ia l  d idác t ico e exemplos  de  

ap l icac ión a cada empresa) .  

 

OBXECTIVOS :Dotar  aos  as is tentes  das  

capac idades técnicas  para :  A implantac ión dun 

s is tema integrado de Cal idade,  Medio Ambiente e  

Segur idade e SSL baseado nas  normas ISO 9001,  

ISO 14001 e OHSAS 18001.  Ident i f i car  os  

requis i tos  normat ivos  e legais  de apl icac ión .  

Di ferenc iar  e comprender  os  procesos produt ivos  

da organizac ión re lac ionándoa cos  aspect os  de  

cal idade,  med io ambiente  e SSL.  Propoñer  

medidas  cor rec t i vas ,  prevent i vas  e  de mel lora do 

s is tema.Organizar  as  ac tuac ións  para o cont ro l  e 

mel lora do s is tema de xes t ión e da organizac ión.  

SICMAP: O modelo de 
xestión demandado na 
empresa actual  

SISTEMATIZACIÓN DOS PROCESOS E 

GARANTÍA ANTE TERCEIROS 

PR OX E CT O D E CAP A CIT A CI Ó N  

 

Duración do curso: 50 horas vertebrada mediante 

sesións formativas de 4 horas de duración, 

empregando metodoloxías combinadas: 

 

• Maxistral. 

• Expositivo. 

• Interrogativo. 

• Descubrimento. 

• Visita ás instalacións e centro de traballo 

das empresas participantes. 

 

Apoiadas en técnicas de dinámicas de grupo 

diversas (exercicios e casos prácticos, remuíño de 

ideas, Philips 6/6, estudo e tratamento de 

documentación técnica, e análises co uso de 

recursos audiovisuais) transmitindo contidos tanto 

teóricos como prácticos. 

 

C O NT I DO S  

 

Módulo 1: Introdución (2 h.). 

Módulo 2: Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

Sistemas de xestión da calidade. Requisitos. (4 h.). 

 

Módulo 3: Casos prácticos referenciados ás 

sistemáticas de xestión da calidade (6 h.). 

 

Módulo 4: Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas 

de xestión ambiental. Requisitos con orientación para o 

seu uso (4 h.). 

 

Módulo 5: Casos prácticos referenciados ás 

sistemáticas de xestión do medio ambiente. (6 h.). 

 

Módulo 6: Estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de 

xestión da seguridade e saúde no traballo. (4 h.). 

 

Módulo 7: Casos prácticos referenciados ás 

sistemáticas de xestión da seguridade e saúde no 

traballo. (6 h.). 

 

Módulo 8: Proceso de auditoría (4 h.). 

 

Módulo 9: Casos prácticos referenciados a procesos de 

auditoría (4 h). 

 

Módulo 10: Desenvolvemento das sistemáticas e 

metodoloxías no centro de traballo das empresas 

participantes (10 h.) 

MELLORA DA IMAXE DE 

MARCA 

Garantía da política da 

organización mediante as 

certificacións en calidade, medio 

ambiente e PRL 

INCREMENTO DA 

PRODUCTIV IDADE 

 

        – Sistematización de procesos. 

 

       – Aforro de perdas ro custes de 

non calidade. 

  

 

 

 

FERRAMENTA DE 

VENDAS E MARKETING  

Acceso a mercados e clientes con 

requisitos en materia de 

certificacións de calidade, medio 

ambiente e PRL.  

 


