
 

 

 

CURS PREPARACIÓ CISA – 2011 
 

Benvolgut/da, 
 
L’Institute of Audit & IT-Governance i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida han 
impulsat de forma conjunta a las terres de Lleida el primer curs de Preparació per al CISA (Certified 
Information Security Auditor). 
 
El CISA es la primera certificació mundial en el camp de l’Auditoria dels Sistemes d’Informació. En 
l’actualitat hi-ha més de 75.000 professionals de 160 països que estan en posessió d’aquesta certificació 
des de l’any 1978 en que es va crear. 
 
Els posseïdors d'aquest certificat tenen l'habilitat provada per a realitzar avaluacions d'acord amb els 
estàndards i les directrius generalment acceptats per tal de garantir que el control, la seguretat i l'auditoria 
dels sistemes d’informació de l'empresa es portin a terme d'una forma adequada. 
 
El programa CISA per a auditors de sistemes d’informació demana persones qualificades per a adquirir i 
mantenir una experiència professional, superar un examen rigorós i acomplir tot de requeriments anuals 
per seguir una formació continuada. 
 
Ens plau convidar-lo a la presentació del curs de preparació. Aquesta tindrà lloc el: 
 
 
 
 
 
 
 
  
En aquesta iniciativa comptem amb el suport del Col· legi d’Enginyers Tècnics i Perits de 
Telecomunicació de Catalunya, del Col· legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, del 
Co·legi d’Economistes de Catalunya i de l’Associació per l’Auditoria i el Control del Sistemes 
d’Informació. 
 
Preguem confirmació d’assistència a l’acte enviant un correu electrònic a: inscripcions@iaitg.eu 
 
Esperant poder-lo saludar personalment, 
 
Rebi una cordial salutació. 
 
 
Josep Clotet i Sopeña     Antoni Bosch i Pujol 
Gerent       Director  
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari  Institute of Audit & IT-Governance 
 
 
 
 

  

 

  
 
 
 

Dia: Dimecres, 16 de març de 2011 
Hora: de 17:30 a 19:00 h 
Lloc: Auditori de l’edifici CEDICO. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
Confirmació assistència: inscripcions@iaitg.eu  

Les dades que vostè facilita per a participar d'aquest esdeveniment s'incorporaran a la Base de dades General d'Administració de l’Institute of Audit 
& Information Technology Governance i només es faran servir per gestionar la trobada. En tot cas, pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o 
oposar-se a que es tractin les seves dades fent servir el mateix conducte que ha fet servir per donar-les enviant un correu electrònic a 
inscripcions@iaitg.eu . 


