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3 modalitats de formació

Oberta
Des de 2007 INGECAL compta
amb un centre de formació propi
en el qual organitzem activitats
presencials de formació obertes a
qualsevol empresa o organització.
+ Documentació i material
didàctic totalment actualitzats.
+ Grups reduïts.
+ Certificat d’assistència.
+ Compromís de realització.
+ Cursos de 5, 8 o 50 hores
de durada, amb l’objectiu
d’adquirir coneixements
concrets sobre un tema
específic.
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A mida
A INGECAL, oferim formació
in-company a mida segons
les necessitats dels clients.
+ Programes formatius
adaptats a les necessitats
formatives de cada empresa.
+ Personal formador
amb àmplia experiència.
+ Visió empresarial per a tots
els nivells i àrees de l’empresa.
+ L’horari, calendari i lloc de
realització s’estableixen segons
els requisits de cada
organització.

Online
Des de 2014 també impartim
formació en modalitat e-learning
a la nostra plataforma de formació
online Ingecampus.
+ Formació del personal
de manera ràpida i eficient.
+ Flexibilitat total pel seguiment
i finalització del curs.
+ Aprenentatge guiat amb
xats, fòrums i consultes
amb el personal tutor.
+ Metodologies pràctiques
(realització d’activitats, test
d’autoavaluació, vídeos, etc.)
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Bonificació de la formació programada
INGECAL tramita la bonificació de la formació per a les empreses
que inscriuen al seu personal als nostres cursos i volen aprofitar el crèdit de formació
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE).

Per a qualsevol consulta contacta amb nosaltres 93 237 83 90 o formacio@ingecal.cat

Més de 15 anys aportant valor als nostres clients

Consultoria

+

Formació

+

presencial, in-company i en
modalitat e-learning

en la implantació
de sistemes de gestió

Auditoria
interna de sistemes
de gestió

Agrupa a un conjunt de professionals, amb més de 500 clients certificats segons
diferents normes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485,...) i més de 1.500 activitats
formatives impartides. Treballem amb els sistemes de gestió:

INNOVACIÓ

QUALITAT

MEDI
AMBIENT

RESPONSAB.
SOCIAL

SEGURETAT
INFORMACIÓ

SEGURETAT
LABORAL
GESTIÓ
EMPRESARIAL

Més de 11.500 persones s’han format amb nosaltres!
+
+
+
+
+

Elevat nivell de Satisfacció dels nostres cursos. Resultat de 9,13/10 durant el 2015.
Gran nivell de Fidelització tant per part dels participants com de les empreses.
Centre pioner en oferir formació sobre les últimes versions de les normes ISO 9001 i ISO 14001.
INGECAL, entre els centres més ben valorats al portal de formació Emagister. Obtenció del segell Cum Laude 2016.
Metodologies pràctiques amb casos reals de les empreses.
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Qualitat

opinions

La implantació i
desenvolupament d’un sistema
de gestió de la qualitat té per
objectiu garantir el compliment
dels requisits legals aplicables
a una organització i assolir el
màxim nivell de satisfacció de
les expectatives del client.

“El que més m’ha agradat és
la docent, la seva metodologia
(exemples, actitud proactiva
i participacions en grup).”
‒ ISO 9001 ‒
“Las sesiones prácticas
ayudan a plantear las mejoras
de la empresa.”
‒ Tècnic en gestió de qualitat ‒
“Molt bona dinàmica.
Bons coneixements per part
del formador. Ha solucionat
dubtes que tenia amb els canvis
de la nova normativa.”
‒ ISO 9001 ‒
“És un curs intensiu que et dóna
una visió global de moltes eines
diferents. Un dels punts forts és la
resolució de casos pràctics que et permet veure com funciona el mètode
d’una forma molt clara.”
‒ Eines per la millora contínua
i la creativitat ‒

CURSOS

+ ISO 9001:2015 - Requisits del sistema de gestió de la qualitat
+ ISO 9001:2015 - Canvis i eines per implantar-los
+
+
+
+

ISO 9001:2015 - Auditors interns de qualitat
ISO 19011 - Actualització auditors interns de qualitat
Auditories de qualitat a proveïdors
Com fer auditories amb valor afegit

+
+
+
+
+

ISO TS 16949 - Gestió de la qualitat en automoció
ISO 15189 - Acreditació dels laboratoris d’anàlisis clínics
ISO 17025 - Acreditació de laboratoris
ISO 22716 - Sistema qualitat de productes cosmètics
IRIS - Sistema de gestió de qualitat del sector ferroviari

+
+
+
+
+
+
+
+

Calibratge d'equips de mesura
Eines per la millora contínua i la creativitat
Gestió per processos i indicadors
Mètodes d'avaluació de proveïdors
Mètodes per avaluar la satisfacció del client
Mètodes per gestionar les accions correctives i preventives (CAPA)
Productivitat i sistemes de millora
Com gestionar els indicadors i objectius de qualitat

+
+
+
+

EFQM - Model d'excel·lència empresarial
LEAN - Millora contínua de productivitat i eficiència
EINES LEAN - 5S, VSM, KANBAN, JIT, SMED, TPM
Com aplicar les 5 S - Ordre i neteja

+ Tècnic en gestió de qualitat (50 hores)

Pots consultar els nostres programes semestrals a www.ingecal.cat
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Un sistema de gestió
ambiental té per objectiu garantir el
compliment dels requisits
legals aplicables a una organització
i assolir les millors pràctiques
de gestió per minimitzar
l’impacte ambiental.

CURSOS

+ ISO 14001:2015 / EMAS - Sistemes de gestió ambiental
+ ISO 14001:2015 - Canvis i eines per implantar-los
+ ISO 50001 - Sistema de gestió de l'energia
+ ISO 14001 / EMAS - Auditors interns
de sistemes de gestió ambiental

opinio

ns

“El que més m’ha agradat
és la forma d’explicar una temàtica densa,
d’una forma amena i prou participativa
amb força exemples pràctics.”
‒ ISO 14001 ‒

Com calcular la petjada de CO2
Com gestionar els residus sanitaris
Eficiència energètica
Gestió integrada dels sistemes de qualitat,
medi ambient i seguretat
+ Legislació ambiental
+ Sensibilització i bones pràctiques ambientals

+
+
+
+

Medi
ambient
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Producte
sanitari
Les organitzacions que
dissenyen, fabriquen,
importen o comercialitzen
productes sanitaris han de
garantir el compliment dels
requisits legals aplicables
i dels requisits del client.

“Molt coneixement per part
de la tutora. Interacció i dinàmica de la
classe entre tutora i alumnes.”
‒ Requisits legals de Producte sanitari ‒
“M’ha agradat molt la dinàmica del curs
fomentant la participació col·lectiva.”
‒ ISO 13485 ‒

CURSOS

+
+
+
+
+
+
+
+

ISO 13485:2016 - Gestió de qualitat dels productes sanitaris
Auditors interns de qualitat producte sanitari - ISO 13485
Contingut de l'expedient tècnic producte sanitari
Disseny i desenvolupament de producte sanitari
Gestió de riscos de producte sanitari
Marcatge CE
Requisits legals per als fabricants de productes sanitaris
ISO 9001:2015 - Requisits del sistema de gestió de la qualitat

+ Tècnic en gestió de qualitat de productes sanitaris (50 hores)

“Visión rápida y global de la normativa,
es muy positivo poder compartir experiencias con otros participantes.”
‒ Requisits legals de Producte sanitari ‒
“Curs molt enfocat a les necessitats
pròpies de cada participant, intentant
encaixar les explicacions amb
les particularitats de cadascú.”
‒ ISO 13485 ‒
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CURSOS

La implantació i
desenvolupament d’un
sistema de bones pràctiques de
fabricació de medicaments o
de cosmètics, i la implantació
i desenvolupament d’un
sistema de bones pràctiques
de distribució de medicaments
tenen per objectiu garantir
el compliment dels requisits
legals aplicables, els requisits
del client i el de garantir que els
productes no presenten defectes
de seguretat o qualitat.

+
+
+
+
+
+
+

GMP - Good Manufacturing Practices. Bones pràctiques de fabricació
GMP - Gestió eficaç de les desviacions i accions CAPA
Gestió de riscs en les GMP’S
GDP - Bones pràctiques de distribució de medicaments
Requisits de la indústria farmacèutica als seus proveïdors
ISO 22716 - Bones pràctiques de fabricació de cosmètics
ISO 9001:2015 - Requisits del sistema de gestió de la qualitat

opinio

ns

“El contingut és el que
m’esperava. La formadora ha
explicat molt gràficament i amb
casos pràctics el contingut.”
‒ GMP’s ‒
“Formadora molt professional
i molt propera. El curs ha estat
molt dinàmic i interactiu.”
‒ GMP’s ‒

Indústria
farmacèutica
i afins

Pots consultar els nostres programes semestrals a www.ingecal.cat
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La seguretat alimentària té per
objectiu garantir el compliment de
la reglamentació i de les diferents
normatives i referencials aplicables a
tota la cadena alimentària.

CURSOS

Sanitat
La gestió de la qualitat a l’àmbit
sanitari té per objectiu donar resposta
a les necessitats de les institucions
sanitàries, tant públiques com
privades, per generar confiança
a la ciutadania i al col·lectiu de
professionals del sector, alhora
que impulsar la millora de la
qualitat dels serveis prestats.

+
+
+
+
+
+
+

APPCC - Anàlisi de perills en alimentació
Bones pràctiques d'higiene en la manipulació d'aliments
ISO 22000 - Sistema de gestió de seguretat alimentària
Norma BRC / IFS / FSSC 22000
Programa de prerequisits
Registre sanitari
ISO 9001:2015 - Requisits del sistema
de gestió de la qualitat

Alimentació

CURSOS

+ ISO 9001:2015 - Requisits del sistema
de gestió de la qualitat

+ UNE 179003 - Gestió de riscos
per a la seguretat del pacient

+ UNE 179007 - Sistema de qualitat
en laboratoris de reproducció assistida

+ Acreditació JACIE / CAT
+ Lean healthcare - Millora dels processos sanitaris

opinio

ns

“Formació pràctica i orientada a l’acció.
Formador amb coneixements i domini del
contingut. Bona acollida, espai i mijans.
Interacció entre els participants.”
‒ Lean healthcare ‒
[8]

La implantació i desenvolupament
d’un sistema de gestió de la seguretat
de la informació té per objectiu garantir
el compliment dels requisits legals
aplicables a una organització i garantir la
disponibilitat, confidencialitat
i seguretat de la informació.
CURSOS

Seguretat
laboral

+ ISO 27001 - Sistema de gestió
+
+
+
+

La gestió de la seguretat i salut en
el treball té per objectiu garantir el
compliment dels requisits legals
aplicables a una organització i assolir
les millors pràctiques de gestió per
minimitzar els incidents laborals.

de la seguretat de la informació
Auditories ISO 27001
LOPD - Com complir amb la protecció
de dades personals a les empreses
Seguretat de la informació (LSSI)
i protecció d’informació confidencial
Nou reglament europeu (UE) 2016/679
de protecció de dades personals

Seguretat de
la informació

CURSOS

+ OHSAS 18001 / ISO 45001 - Sistema de gestió
de la seguretat i salut en el treball

+ OHSAS 18001 / ISO 45001 - Auditors interns
+
+
+
+

de seguretat laboral
Diagnosi del sistema de prevenció d’una organització
Llei de prevenció de riscos laborals
Nivell bàsic en prevenció de riscos
Sistemes integrats de gestió de qualitat,
medi ambient i seguretat

Pots consultar els nostres
programes semestrals a www.ingecal.cat
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La Gestió Empresarial té com
objectiu implantar un model pràctic
i orientat a l’obtenció de resultats en base
a una planificació estratègica definida
d’una forma pràctica i gràfica.

CURSOS

Responsabilitat
social
corporativa
La gestió de la Responsabilitat
Social Corporativa té com objectiu la
integració voluntària, per part de les
organitzacions, de les preocupacions
socials i ambientals de la seva activitat
econòmica i en les relacions amb
els seus interlocutors

+ Aprèn a tramitar la bonificació
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

de la formació a la teva empresa
Com millorar la gestió del temps
Com fer un pla estratègic
Corporate compliance - ISO 19600
Direcció i gestió de pimes
Disseny i implantació de sistemes de gestió
de la innovació (UNE 166001 i UNE166002)
Gestió comercial en la PIME
Gestió de les xarxes socials
Gestió del talent per liderar equips competitius
Gestió per competències i desenvolupament
de les persones
Habilitats directives
ISO 21500 - Direcció i gestió de projectes
Lideratge
LEAN office: millora dels processos administratius
Quadre de comandament integral - BSC

CURSOS

+ Com implantar un pla d’igualtat
+ Elaboració d’informes del Pacte Mundial
+ Elaboració de projectes de conciliació
de la vida laboral i familiar

+ Full de ruta per implantar la responsabilitat social
+ GRI G4 - Elaboració de memòries de sostenibilitat
+ Guia de responsabilitat social.

Gestió
empresarial

Norma internacional ISO 26000

+ SR10
+ SGE 21
+ ISO 19600 - Corporate compliance

Pots consultar els nostres
programes semestrals a www.ingecal.cat
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www.ingecal.cat/ingecampus

@

Plataforma
online

c arac

t erís t

iques

+ Ampli catàleg de cursos dels sistemes de gestió més implantats:
QUALITAT: ISO 9001:2015, Auditors interns, Eines de millora contínua,...
MEDI AMBIENT: ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Auditors interns,...
SEGURETAT LABORAL: Tècnic prevenció de riscos laborals,
OHSAS 18001, Auditors interns,…
PROTECCIÓ DE DADES: LOPD, Auditors de protecció de dades, ISO 27001,
INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I AFINS: GMP’s, Bones pràctiques d’higiene,...

INGECAMPUS és la plataforma
online desenvolupada per INGECAL
pel seguiment de les nostres
activitats formatives en modalitat
d’aprenentatge e-learning.
Object ius

+ Formació del personal de manera ràpida i eficient.
+ Tots els cursos són bonificables per la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (FEFE).

+
+
+
+
+
+

Dissenyat en la plataforma Moodle (open source)
Campus online amb cursos de 5, 30 i 50 hores de durada.
Flexibilitat total pel seguiment i finalització del curs.
Personal tutor amb àmplia experiència.
Amb fòrums, xats i consultes amb el personal tutor.
Tots els cursos inclouen material didàctic completament actualitzat
(documentació curs, casos pràctics, lectures, informació d’interès,
exercicis, proves d’avaluació, vídeos,...).

INGECAL ha creat
el Club d’Alumnes amb l’objectiu
de continuar la relació amb els
més de 12.000 alumnes que als
darrers anys han compartit amb
nosaltres diferents activitats
formatives.
+
+
+
+
+

Club
d'alumnes

Realització de jornades monogràfiques
Informació permanent i continuada.
Suport a persones en situació d’atur. Borsa de treball
Invitació a les nostres jornades
Descomptes en les inscripcions a les nostres
activitats formatives

Inscriu-te: club.alumnes@ingecal.cat

Carrer Antoni Bell, 2
08174 Sant Cugat del Vallès
93 237 83 90 / 93 667 13 07
formacio@ingecal.cat
ingecal@ingecal.cat
Volpelleres
S2

S55

www.ingecal.cat

