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El curs en Implantació de Sistemes de Gestió per als Documents segons la família de 
normes ISO 30300 ofereix una visió global de la família de normes ISO 30300, així 
com el coneixement dels conceptes fonamentals d’un Sistema de Gestió per als 
Documents i l’adquisició i pràctica dels conceptes, estratègies, procediments i 
tècniques necessaris per a auditar un sistema de gestió de documents.

Les normes publicades en 2011, ISO 30300: 2011 Informació i Documentació. 
Sistemes de Gestió per als Documents. Fonaments i vocabulari, i ISO 30301: 2011 
Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Requisits i, 
posteriorment la norma ISO 30302: 2015 Informació i documentació. Sistemes 
de gestió per als documents. Guia d’implantació, obren el camí i fan evident la 
necessitat de disposar de professionals amb una formació adequada per a 
donar resposta als processos d’implantació, d’auditoria i de certificació.

L’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha actualitzat el pla de formació per a adaptar-lo als requeriments de les 
organitzacions d’incorporar la gestió documental als seus plans de millora contínua i 
de qualitat com un recurs integrat que incrementa l’eficiència.

Metodologia
En la modalitat d’impartició en línia, 
l’estudiant s’integra en un entorn virtual 
(plataforma Moodle) que possibilita 
el seu aprenentatge. Les seves 
característiques fonamentals són:

 ■ Procés formatiu a distància.
 ■ Plataforma accessible a través 
d’Internet amb un navegador 
estàndard, operativa 24 hores els 7 
dies de la setmana, permetent una 
gran flexibilitat en l’estudi.

 ■ Es guia i orienta a l’estudiant durant 
el curs, proporcionant suport i 
comunicació constants.

 ■ L’entorn virtual inclou el contingut 
teòric del curs i els recursos 
addicionals (fòrums, xat, classes 
virtuals) que faciliten un millor 
aprenentatge.

Requisits d’admissió i perfil 
d’ingrés
El curs s’enfoca a professionals de 
la gestió dels documents i els arxius, 
responsables de sistemes d’informació, 
d’organització i informàtics en els 
sectors de l’empresa o l’administració, 
professionals de l’auditoria i la 
certificació.

Informació general

Crèdits: 2 ECTS.
Durada: 50 hores (distribuïdes en classes, lectures i realització d’exercicis pràctics).
Places: 30.
Idioma: Espanyol.
Preu: 580€.
Títol: Certificat d’aprofitament del curs Implantació d’un Sistema de Gestió per a 
Documents segons les normes ISO 30300/ 30301.
Preinscripció: en la web de la UAB: www.uab.cat
Coordinació: Ariadna Morente. Coordinadora de Formació Continuada. formacio.
continuada.fuab@uab.cat

Curs en Implantació d’un Sistema de Gestió per a Documents segons la família de 
normes les ISO 30300/30301 En línia i en espanyol

Primera entitat del 
món en obtenir les 
certificacions de la 
família ISO 30300 en 
Sistemes de Gestió 
de Documents

L’itinerari formatiu complet

 ■ Curs en Implantació de Sistemes de 
Gestió per als Documents segons la 
família de normes ISO 30300

 ■ Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió 
per als Documents segons la norma ISO 
30301

Avaluació
L’avaluació del curs és contínua i es 
desenvolupa al llarg de tot el procés de 
formació. Consta de tres elements:

 ■ Realització dels exercicis i activitats 
que proposen els docents i 
participació activa en els fòrums i 
classes virtuals

 ■ Correcta resolució del cas pràctic 
proposat

 ■ Test d’avaluació final

Estructura del pla d’estudis

 ■ Normes i estàndards en gestió documental.

 ■ Requisits de la norma ISO 30301 a auditar.

 ■ Procediment i metodologia per a l’auditoria i certificació de sistemes de 
gestió per als documents.

 ■ Cas pràctic: auditoria i certificació d’un sistema de gestió per als documents 
segons la norma ISO 30301.
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Preu especial: 10% de descompte:
 ■ Exestudiants ESAGED del Màster en Arxivística i Gestió de Documents.
 ■ Membres de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
 ■ Membres de l’Associació d’Amics de la UAB.
 ■ Membres d’ALA i membres de ALDEE.
 ■ Desocupats i estudiants que es matriculin en més d’un curs del pla de formació.

FUABformació
Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents

10% descompte Alumni UAB 
Premium Informa-te’n a
www.uab.cat/alumni

Oferta formativa universitària en línia ESAGED UAB:
 ■ Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics

 ■ Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

 ■ Postgrau en Gestió de Documents Electrònics (en línia).

 ■ Curs d’Especialització en Arxius dels Drets Humans, Gènere i Diversitat

 ■ Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la norma 
ISO 30301

 ■ Curs en Comunicació en els Arxius. L’Storytelling com a Estratègia

 ■ Curs en Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets
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