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Senzillament,  
creiem en la formació. 

 
Una gran part del que vivim professionalment dia a dia comporta, en més o menys 
mesura, noves maneres d’actuar, noves maneres d’entendre les relacions, noves maneres 
de negoci, i per això és evident que es requereix formació en coneixements, formació en 
actituds, formació en competències, en definitiva, que farà que els nostres col·laboradors 
i, nosaltres mateixos mantinguem en el temps canviant, el nostre grau de 
competència i de competitivitat. 

 

COM ENTENEM LA FORMACIÓ 
 
Qui dóna aquest servei i qui permet que els processos siguin rendibles són les 
PERSONES que configuren la nostra empresa. Elles són qui, a través d’una correcta 
gestió, assoleixen aquest objectius. 

 
Proposem una formació a mida de cada empresa i, més concretament, de cada persona 
de l’empresa. De res servirà la formació si no millora les competències professionals 
de cada un dels participants a l’acció. 
 
Sovint, molts professionals amb responsabilitats de gestió tenen alts coneixements 
tècnics, però no han rebut formació per dirigir grups de persones ni per optimitzar el seu 
potencial. Per aquest motiu, proposem un seguit de tècniques que permetin fer millor 
aquesta funció gestora, optimant el nostre temps i millorant els nostres resultats. 
  

L’èxit empresarial depèn, avui dia, de 
la  capacitat de trobar valor 
diferencial respecte dels nostres 
competidors. 
 
Generalment, aquest valor diferencial 
l’assolim, d’una banda, a través del 
servei que acompanya el nostre 
producte, i, de l’altra, a través de 
l’eficàcia i eficiència dels nostres 
processos. 
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METODOLOGIA DE LES ACCIONS FORMATIVES 
 
La metodologia de tots els cursos que proposem va dirigida a aconseguir que els 
participants assoleixen coneixements pràctics, competències aplicables al lloc 
de treball, millorin com a col·laboradors i millorin com a persones. Que aprenguin 
a FER coses i que aquest aprenentatge els doni seguretat com a persones dins 
l’organització.  
 
Per tant, l’enfocament metodològic és el següent:  
 
 Exposició participativa d’un marc de fonamentació teòrica, necessària per poder 

fer les activitats pràctiques. 
 Activitats basades en situacions i/o casos reals. Aquestes activitats permeten 

posar en pràctica diferents tècniques i iniciar el procés de desenvolupament de les 
habilitats que hi ha implícites. 

 Anàlisi de les activitats, a través d’una reflexió activa, i inici d’un procés 
d’interiorització de les competències adquirides. 

 
L’objectiu és sempre buscar l’aplicació de les competències a la realitat laboral 
dels participants. O sigui, FER QUE EL PARTICIPANT PARTICIPI. 
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ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TREBALL 
 
INTRODUCCIÓ 
 
És evident que una bona organització i planificació del treball repercuteix no només en els resultats de 
l’organització si no que, a més, i de manera molt important incideix en la motivació de les persones que 
conformen aquesta organització. Si més no en el sentit higiènic de la motivació: és un aspecte que si es té 
potser no és motivacional però que si no es té, desmotiva. 
 
Cal veure en el si d’una organització quins son els elements que incideixen directament en els resultats 
positius tant dels propis processos com de les persones que els dirigeixen. A saber, el paper de la direcció, la 
motivació i competència de les persones, la planificació, seguiment i avaluació de l’eficàcia i eficiència dels 
processos i la millora contínua. 
 
 
OBJECTIUS 

 
 Treballar els aspectes transversals de planificació i organització en el treball. 
 Desenvolupar la definició dels llocs de treball en base als objectius de l’organització. 
 Clarificar que implica treballar per processos, tenint en compte els temps i recursos materials i 

personals disponibles i adequats. 
 Apreciar la millora contínua com a un element d’eficiència en el treball i de motivació per les 

persones. 
 
 
CONTINGUTS 
 

1. Planificació d’objectius i pla estratègic. Definició de responsabilitats i autoritats. 
2. La importància dels recursos humans en la planificació del treball. Definició dels llocs de treball. 

Avaluació del rendiment. 
3. Gestió per processos i procediments. Planificació, execució i seguiment dels processos. 
4. Anàlisi i millora dels procediments i de la organització en general.  
5. Qualitat i millora contínua. 
6. Treballar amb dades i no amb impressions (indicadors). 

 

DURADA mínima 
 

 20 hores (5 sessions de 4 hores) 
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MOTIVACIÓ, GESTIÓ I DIRECCIÓ D’EQUIPS 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Fer un equip de treball, o treballar en equip, no és només agrupar un conjunt de persones d’àrees diferents 
perquè, cadascuna, aporti la seva visió. 
 
És molt més que això. 
 
Treballar en equip vol dir definir objectius comuns, lligats als objectius de l’empresa i, sobretot, 
desenvolupar autèntics contextos de col·laboració, visió global dels problemes i enfocament els objectius. 
 
La flexibilitat, la capacitat de negociació i, d’altra banda, la identificació amb la missió de l’empresa seran del 
tot importants per l’èxit de l’equip. 
 
I, per damunt de tot, el director de l’equip, que haurà de saber fer una conducció eficaç d’una metodologia 
de treball que augmenta la satisfacció del personal, millora el clima de treball i genera una cultura 
corporativa molt més clara i acceptada. 
 
 
OBJECTIUS 
 

 Conèixer les tècniques que permeten crear un equip de treball eficaç, obtenint-ne un alt 
rendiment enfocat a la missió de l’empresa. 

 

CONTINGUTS 
 

1. Què és un equip de treball 
2. Fases de creació d’un equip de treball 
3. Característiques d’un equip d’alt rendiment 
4. Habilitats dels equips d’alt rendiment 
5. El liderat situacional i el desenvolupament dels equips 
6. La comunicació en un equip d’alt rendiment: la motivació. 

a. Maslow i Hersberg 
7. El tractament dels conflictes en un equip d’alt rendiment 
8. Indicadors de gestió 

 
 

DURADA mínima 
 

 20 hores (5 sessions de 4 hores) 
  

mailto:albert@gelpi.cat


 
Proposta de formació 
 

 
  Albert Gelpí     Tel. 639 130 793   -   e-mail: albert@gelpi.cat 

 

 
NEGOCIACIÓ: EL MILLOR NEGOCI 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Una gran part de les situacions que vivim cada dia comporten, en més o menys mesura, una negociació.  
Situacions quotidianes personals, i situacions en el context de l’empresa que demanen acostar posicions, 
flexibilitzar i arribar a acords. 
 
Aprendre a negociar vol dir, d’entrada, aprendre que en una negociació no hi ha guanyadors i perdedors. 
Totes les parts hi surten guanyant i s’aconsegueixen objectius al mateix moment.  
 
Negociar és una manera de conciliar diferències, de suavitzar discrepàncies, amb l’objecte d’arribar a acords 
i mantenir l’equilibri. 
 
En el context d’empresa, les persones que negociïn hauran de dominar determinades tècniques 
fonamentals i determinades actituds del tot necessàries. 
 
 
OBJECTIUS 
 

 Dotar al participant de les eines bàsiques per negociar amb més seguretat. Conèixer les tècniques 
dels “millors negociadors”. 

 
 
CONTINGUTS 
 

1. Concepte de negociació. 
2. Motivacions i negociació. 
3. Poder i negociació. 
4. Rols en la negociació. La psicologia del 

negociador. 
5. Les actituds en la negociació. 
6. La negociació posicional. 
7. Negociació de Harvard. 
8. Les preguntes. Eina fonamental a la 

negociació. 
 
 

DURADA mínima 
 

 16 Hores, en 4 sessions de 4 hores. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Moltes de les situacions conflictives a l’empresa sorgeixen per una manca o una incorrecta delegació de 
tasques i responsabilitats. Delegar demana, no hi ha dubte, algunes coses: conèixer profundament la tasca, 
conèixer les persones a les quals se’n delegarà una part, saber transmetre el com i el perquè de la delegació 
i, a més, confiar en elles (deixant de banda dubtes i pors). 
 
Hi ha, per tant, una qüestió d’actitud en la persona que delega, que cal treballar perquè la delegació sigui 
veritablement eficaç. 
 
Delegar suposarà tenir confiança en els nostres col·laboradors, donar-los la possibilitat de fer noves tasques 
i, per tant, incrementar el seu nivell de motivació. No només això:  una bona delegació permetrà que ells 
aportin noves maneres d’enfocar la tasca i noves solucions als problemes; estarem gestionant el 
coneixement de l’empresa. 
 
A més, la persona que delega disposarà de més temps per altres tasques; hi haurà una millor gestió del 
temps. 

OBJECTIUS 
 

 Conèixer les tècniques per dirigir amb eficàcia. 
 Saber crear un equip autosuficient en l’execució de les tasques i implicat en les mateixes. 
 Entendre les avantatges de la delegació. 
 Saber identificar les tasques i responsabilitats que poden ser delegades 
 Identificar les persones susceptibles de delegació 
 Comunicar correctament als col·laboradors els aspectes delegats, posant l’accent en el perquè de la 

delegació 
 Establir els controls adients en la tasca delegada 

 

CONTINGUTS 
 
1. “Que guanyo i que perdo delegant “(Avantatges i inconvenients de la delegació) 

–  “No tinc temps de fer-ho tot!” (La delegació i la gestió eficaç del temps): 
– “Treballo amb professionals, o amb persones que compleixen ordres?” (La delegació i el creixement 

professional dels treballadors) 
2. “D’acord, delego; però, com i a qui?” (Procés de delegació): 

– Decidir els aspectes a delegar 
– Escollir la persona a qui delegar 
– Raonar i Comunicar les tasques, responsabilitats, autoritat i objectius delegats 
– Donar la informació i formació necessàries 
– Controlar la tasca delegada 
– Permetre l’error 
– Reconèixer i premiar 

APRENDRE A DELEGAR 
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3. “Si delego, em faran la feina com vull jo?”  (Factors psicològics associats a la delegació) 
 

– Desconfiança en els altres 
– Por a perdre el control 

 

DURADA mínima 
 

 12 hores (en 3 sessions de 4 hores). 
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COM RESOLDRE ELS PROBLEMES APRENENT A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA I 
LES SITUACIONS QUOTIDIANES 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Un vell refrany diu: “Si continues fent el que sempre has fet, no arribaràs més lluny d’on sempre has 
arribat”. 
 
Aquesta frase la podem aplicar tant individualment com a una empresa. L’evolució implica que sorgeixin 
situacions noves, que sempre provoquen l’aparició de problemes. Aquests poden ser de distinta índole i 
gravetat però no han de ser vistos de forma negativa sinó com una forma d’avançar. A més, per pròpia 
definició, tot problema te solució ja que si no la te és que no és un problema. 
 
Existeixen tècniques que ens permeten fer una anàlisis sistemàtica dels problemes, analitzar les diferents 
alternatives de solució sota criteris de qualitat i optar per aquella alternativa que ens permet obtenir el 
millor resultat generant el mínim conflicte. 
 

OBJECTIUS 
 

 Conèixer i aprendre a aplicar aquelles tècniques que ens permetin realitzar una correcta anàlisis i 
solució de la situació problemàtica ( i donar-los-hi la millor solució possible.) 

CONTINGUTS 
 

1. Definició del conflicte 
2. Tècniques d’anàlisi de problemes 
3. El procés de decisió: 

3.1. Els factors implicats en la decisió 
3.2. Els diferents tipus de conducta 

4. La solució de conflictes 
4.1. El procés 
4.2. Les dificultats de la solució de 
problemes en grup 
4.3. El compromís 
4.4. La cooperació 
4.5. La participació 

DURADA mínima 
 

 12 hores, en 3 sessions de 4 hores 
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PRESENTACIONS EN PÚBLIC 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Per què a les persones ens costa tant d’entendre’s?  
 
Per què davant d’un comentari fet amb una intenció, obtenint respostes dels altres que no esperem? 
 
La resposta la trobem en la comunicació. Tots creiem que sabem comunicar-nos eficientment però tots caiem en els 
mateixos errors: d’una banda pensar que la comunicació és un element lògic i considerar que tots comuniquem amb la 
mateixa lògica, i d’una altra pensar que la comunicació és independent dels nostres sentiments. 
 
Cal expressar be el que volem transmetre sigui de manera oral o escrita. 
 

OBJECTIUS 
 

 Saber reconèixer els elements essencials per a una comunicació eficaç entre les persones. 
 Conèixer les tècniques de l’oratòria, 
 Valorar la importància, per a una empresa, d’una bona política de comunicació externa i interna, i el paper que 

hi juga una correcta redacció de documents escrits 
 Conèixer els documents escrits més importants que poden utilitzar-se en aquesta comunicació 
 Conèixer les característiques de cada document i allò que ha de tenir en compte a l’hora de redactar-los 
 

CONTINGUTS 
 

1. És impossible no comunicar. 
2. Tota comunicació implica un compromís i és una definició d’un mateix. 
3. Les pautes de la comunicació en públic. 
4. Fil conductor i parts d’una bona comunicació en públic. 
5. “La comunicació a l’empresa, una necessitat i un valor afegit”: 

 La importància de la comunicació a l’empresa moderna 
 Comunicació externa i comunicació interna: amb qui? com? per què? 

6. “La comunicació escrita de l’empresa amb el seu entorn”: 
 Diferents eines i documents de comunicació escrita externa 
 Com els hem de redactar 

7. “La comunicació escrita interna a l’empresa”: 
 Diferents eines i documents de comunicació escrita interna 
 Com els hem de redactar 

8. Elevator pitch 
 

DURADA mínima 
 

 20 hores (en 5 sessions de 4 hores).  
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DIRECCIÓ DE REUNIONS EFICIENTS 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Les hores dedicades a les reunions en una empresa són incomptables. Reunions de tot tipus, a totes hores, 
sobre tots els temes. 
 
Alguns estudis rigorosos asseguren: 
 

“Un directiu passa entre un 50% i un 70% del seu temps reunit”. 
 
I un bon nombre d’aquestes reunions no aconsegueixen, per diversos motius, els resultats desitjats: 

 
“El directiu, es sent insatisfet amb l’ús donat a un 45% del seu temps”. 

 
Sens dubte, aprendre a fer reunions eficaces és una extraordinària inversió. Conèixer els aspectes claus per 
l’èxit de la reunió, enfocar correctament els diferents tipus de reunions, identificar els riscos i eliminar-los, 
vol dir fer un salt qualitat en la comunicació interna i, per tant, en l’èxit de gestió. 
 
 

OBJECTIUS 
 

 Aprendre a organitzar i desenvolupar diferents tipus de reunions, i valorar la importància de la 
reunió en el context de la pròpia empresa i la pròpia activitat professional. 

 

CONTINGUTS 
 

1. Tipus de reunions. Com fer-les. 
2. Etapes de la reunió. 
3. Funcions i tipus de moderador 
4. Avaluació de reunions Pla de treball individual. 

 

DURADA mínima 
 

 12 hores (en 3 sessions de 4 hores). 
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TRIOMFAR AMB LES EMOCIONS: LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 

INTRODUCCIÓ 
 
Per què algunes persones amb un alt Coeficient Intel·lectual fracassen a l’empresa, mentre que d’altres amb 
un Coeficient més baix, triomfen?. La resposta és senzilla: la diferencia ve marcada per les competències 
emocionals, és a dir, per la seva capacitat d’escoltar, influir, col·laborar, motivar als altres, i la seva capacitat 
de saber treballar en equip. 
 
Tot això conforma la Intel·ligència Emocional que és una manera d’interactuar amb l’entorn que té en 
compte els sentiments i que comporta habilitats com pot ser l’empatia, l’agilitat mental, assertivitat, el 
control dels impulsos, l’autoestima...  
 
Tots podem fomentar i incrementar la nostra Intel·ligència Emocional a través d’unes pautes específiques. 
 

OBJECTIUS 
 

 Definir quins son els elements que configuren la intel·ligència emocional i a partir d’aquests 
reconeixement, poder fer una autoavaluació dels mateixos i conèixer aquells elements que podríem 
desenvolupar per incrementar la nostra intel·ligència emocional. 

 

CONTINGUTS 
 

1. Què és la Intel·ligència Emocional? 
2. El paper dels sentiments i les emocions 
3. La competència emocional: 

a. Competència personal:  
 Consciència d’un mateix: Consciència emocional, Valoració adequada d’un mateix, 

Confiança en un mateix 
 Autoregulació: Autocontrol, Confiança, Integritat, Adaptabilitat, Innovació 
 Motivació: Motivació d’assoliment, Compromís, Iniciativa, Optimisme 

b. Competència social:  
 Empatia: Comprensió dels altres, Desenvolupament dels altres, Orientació al servei, 

Aprofitament de la diversitat, Consciència política  
 Habilitats socials: Influència, Comunicació, Liderat, Catalització del canvi, Resolució de 

conflictes, Establiment de vincles, Col·laboració i cooperació, Habilitats d’equip. 
4. Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional: desaprendre per aprendre 
5. Aplicació de la Intel·ligència emocional a la tasca directiva  

DURADA mínima 
 

 20 hores (en 5 sessions de 4 hores) 
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INTRODUCCIÓ 
 
La figura del Comandament Intermedi dins d’una organització, juga un paper clau en el correcte 
desenvolupament dels processos ja que fa de pont entre la Direcció i el equip de treball. 
 
Malauradament, aquest no és un rol fàcil de desenvolupar. Implica poder assolir els objectius de l’empresa, 
a partir dels recursos (humans i materials) disponibles, aconseguint la màxima eficàcia i el mínim conflicte. 
 
Això vol dir que el Comandament Intermedi assumeixi un rol d’empresa i disposi de totes unes eines de 
gestió que li facilitaran el desenvolupament del seu equip humà. 
 
Molts cops, aquests Comandaments Intermedis son fruit d’una promoció interna, el que fa més difícil 
assumir aquest rol. 

OBJECTIUS 
 

 Sensibilitzar als Comandaments Intermedis de l’empresa en quant al seu rol.  
 Donar-los eines de gestió per assolir els  objectius del seu lloc de treball. 

CONTINGUTS 
 

1. La figura del comandament intermedi 
 Què és? 
 Funcions bàsiques del comandament 

intermedi 
 Planificació i control del treball 

2. Liderat. Eines de delegació. 
3. La Comunicació com a eina de Gestió 

 Sistemes de comunicació 
 La comunicació interpersonal 
 Com millorar la comunicació 

4. La motivació de l’equip de treball 
 Les necessitats 
 Com detectar les necessitats de l’equip 
 Com satisfer les necessitats 

5. El treball en equip i la presa de decisions 
 Com crear equip 
 Anàlisi dels problemes 
 Pressa de decisions 

DURADA mínima 
 28 hores (en 7 sessions de 4 hores). 

GESTIÓ PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS 
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LIDERATGE PERSONAL 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Liderar es marcar pautes, transmetre energia, fer equip i movilitzar-lo.  
 
Actualment cal abordar-lo a tres nivells:  
 

 Personal (fluir) 
 D’equip (influir) 
 Organitzatiu (confluir) 

 
Per liderar als altres, és imprescindible liderar-nos a nosaltres mateixos. 
 
Per aquest motiu, l’autoconeixement i el desenvolupament personal son claus per potenciar un 
desenvolupament professional útil, creatiu, amb èxit i amb sentit. 
 

OBJECTIUS 
 

 Descobrir qui som i com podem millorar com a persones 
 Aplicar aquesta millora en les nostres interrelacions laborals 

 

CONTINGUTS 
 

1. L’autoconeixement  
 Nocions bàsiques 
 Com som? 

2. Desenvolupament personal 
 Aprendre a pensar 
 Saber escoltar 
 Saber comunicar 
 La intel·ligència emocional 

3. Lideratge conscient 
 Activitats, qualitats i competències 

 del lideratge 
 El lideratge en base a la situació 

 

DURADA mínima 
 

 16 hores (en 4 sessions de 4 hores) 
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ÉS POSSIBLE L’ÈTICA ALS NEGOCIS?:  
DIRECCIÓ PER VALORS 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Un dels aspectes que més influeix, de manera directa, en el benestar del personal d’una organització i, per 
tant, en el seu rendiment professional, és el fet de què conegui i comparteixi una missió i uns valors 
d’empresa. 
 
Sentir-se part d’un projecte comú, entendre aquest projecte, tenir fins i tot la possibilitat d’aportar-hi 
quelcom, serà decisiu a l’hora d’implicar-s’hi. 
 
És fonamental, a més, establir una cultura d’empresa on les estratègies, els processos i els mateixos 
recursos humans siguin dirigits sota una missió, un propòsit, un conjunt de valors comuns i compartits, que 
donin estabilitat, continuïtat i creixement a l’empresa. 
 
La direcció per valors és un dels plantejaments més moderns i acceptats pels líders i gestors empresarials 
 

OBJECTIUS 
 

 Donar eines per dirigir a traves d’un compromís amb una missió i uns valors compartits 

CONTINGUTS 
 

1. Què és la direcció per valors. 
2. El procés de la direcció per valors 

a. Aclarir la missió i els valors 
b. Comunicació 
c. Adequar les pràctiques 

3. Quadre d’indicadors dels valors de l’empresa 
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DIRIGIR AMB DADES I NO AMB IMPRESSIONS: INDICADORS 

INTRODUCCIÓ 
 
L’èxit dels Sistemes de Gestió de la Qualitat serà assolit quan els centres deixem de treballar amb 
impressions i intencions i treballem amb dades.  
 
La norma ISO 9001:00 ens parla en una sèrie de punts que fem un seguiment de la conformitats dels 
processos i productes (accions formatives) i també que a partir de les dades que recollim del 
desenvolupament dels diferents processos els analitzem per poder establir nous processos de millora. 
 
De fet, el cicle de Demming (o de la millora contínua) en el qual està basada la ISO 9001:00 ens ho indica 
clarament. 
 

OBJECTIUS 
 

 Aprendre a organitzar i desenvolupar una taula d’indicadors que ens permetin d’una banda fer el 
seguiment de la conformitat dels processos, i de l’altra poder basar els processos de millora en 
l’anàlisi de les dades 

CONTINGUTS 
 

1. Indicadors. Que són i tipus. 
2. Indicadors de procés. 
3. Com muntar una taula d’indicadors 
4. Com analitzar la conformitat dels processos a través dels indicadors. 
5. Com plantejar elements de millora a partit de la taula d’indicadors. 
6. Seguiment i anàlisi dels quadres d’indicadors muntats. Després de la seva posta a la pràctica real de 

cada centre Conclusions. 
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SISTEMES DE QUALITAT: ISO 9001:15 

INTRODUCCIÓ 
 
La Qualitat és un concepte que s’ha incorporat a la nostra societat a tots els nivells. Tots exigim qualitat, en 
el sentit més ampli, en tots els aspectes de la nostra vida (oci, feina…) 
 
La qualitat, en realitat, és un concepte subjectiu basat en la concordança existent entre les expectatives del 
client i la realitat del producte o servei que rep. 
 
Incorporar la qualitat, no vol dir afegir tasques o obligacions noves a la nostra manera de fer. El que sí 
implica és treballar de manera que la qualitat sigui el resultat natural de la nostra activitat. Treballar dins 
d’un sistema de qualitat, és la millor manera d’obtenir-la. 
 
Un sistema de gestió de la qualitat és el conjunt de maneres de fer que defineixen la nostra actuació 
professional per assegurar que el resultat satisfà les expectatives dels nostres clients, no ocasionalment sinó 
com una característica normal de la nostra activitat.  
 
Aquesta capacitat d’assegurar, com a característica normal de la nostra activitat, la satisfacció de les 
expectatives del client, és el que fa de la incorporació d’un sistema de qualitat, un avantatge competitiu. 
 

OBJECTIUS 
 
 Conèixer l’adaptació dels processos de l’empresa d’acord amb la norma ISO 9001:15. 
 

CONTINGUTS 
 

1. Concepte de qualitat 
2. Normes ISO 9001 

2.1. Família de normes internacionals ISO 9000 
2.2. Descripció dels punts de la norma. 

3. Documentació del sistema 
3.1. Manual de qualitat 
3.2. Procediments, instruccions i registres 
3.3. Control de la documentació 

4. Implantació d’un sistema de qualitat, segons ISO 9001:2015. 
4.1. Fases. 
4.2. Metodologia 

5. Auditories i certificació 
5.1. Auditories internes i externes 
5.2. Certificació 

6. Seguiment del sistema de gestió de la qualitat 
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