
 
Sessió 1 (presencial a la seu del COAMB) 
 Dimarts 21 de gener de 17 a 19:30 h
 
· Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa
· Implantació de la RSC a l’empresa (I)
 
Sessió 2 (online)
Dimarts 28 de gener de 17:30 a 19 h
 
· Implantació de la RSC a l’empresa (II)
 
Sessió 3 (online)
Dimarts 4 de febrer de 17:30 a 19 h
 
· Plans d’igualtat
 
Sessió 4 (presencial a la seu del COAMB)
Dimarts 11 de febrer de 17 a 19:30 h
 
· Experiències i debat 
  
 

Preus
Membres del COAMB en situació d'atur
i estudiants de CA                          65 €
Membres del COAMB
(col·legiats i adherits)                     90 €
Altres                                            130 € 

En aquest curs semipresencial equivalent
a una formació de 12 hores lectives,

podreu conèixer els aspectes bàsics de la
implantació de la Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) i dels plans d’igualtat
a l’empresa. A la darrera sessió, a més,

podrem conèixer casos pràctics de
mitjanes i grans empreses i debatre amb
ells sobre els reptes d'implantar la RSC a

les organitzacions.

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

Seu del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
(COAMB). C/ Muntaner, 81, 6è 1a, Barcelona.

Com arribar: Metro L1 (Universitat), L5 (Hospital Clínic). 

Per les sessions online, podràs assistir en directe a
les dues presentacions de la ponent en format
videoconferència, i podràs intervenir i fer preguntes a
la sessió en temps real. Si no pots connectar-te en
directe o vols repassar els continguts, pots visualitzar
els vídeos de la sessió posteriorment i les vegades que
vulguis. El curs estarà actiu a la plataforma online del
COAMB fins a un mes després de les dates del curs
per a visualizar els continguts i descarregar els
materials.

Programa esquemàtic i sessions

INSCRIPCIONS21 i 28 de gener i
4 i 11 de febrer 2020

Format semipresencial

INSCRIPCIONS

Les dues sessions presencials tindran lloc a:

Curs semipresencial
Implantació de la RSC i plans d'igualtat
a l'empresa

Organitzen:

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28046
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28046
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28046
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Bloc 1. Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa (RSC) (sessió 1)
· Què és la Responsabilitat Social Corporativa? 
· Com podem iniciar un procés d’RSC a la nostra empresa? I a la nostra entitat?
· Com poden col·laborar les entitats i les empreses?
· Exemples i experiències, amb especial èmfasi a casos de l’àmbit ambiental.
 
Ponent: Angels González, consultora a Ingeniería Social, SAL.
 
Bloc 2. Implantació de la RSC a l’empresa (sessions 1 i 2)
· Aspectes bàsics: cultura d’empresa, estructura organitzativa, seguiment i control, comunicació.
·  Etapes: Anàlisi de situació, avaluació de les responsabilitats socials, disseny del programa
d’actuació.
 · Auditoria d’una RSC: Certificació SGE21 (Forética); Norma SA 8000 sobre Sistemes de Gestió
de Responsabilitat Social; Estàndard IQNet SR10 sobre Sistema de Gestió de la Responsabilitat
Social;  ISO 26000 no certificable.
 
Ponent: Angels González, consultora a Ingeniería Social, SAL.
 
Bloc 3. Plans d’igualtat a l’empresa  (sessió 3)
- Conceptes clau
- Història de l’evolució del concepte d’igualtat
- Diferències entre igualtat legal i igualtat efectiva. Concepte d’equitat. 
- Igualtat en l'àmbit laboral. Esfera productiva i reproductiva: sectors productius, conciliació de la
vida laboral i familiar.
- Plans d’igualtat: què són, qui està obligat a fer un pla d’igualtat, àrees que composen un pla
d’igualtat.
- Exemples de plans d’igualtat implementats a les grans empreses.
- Accions per reduir la segregació horitzontal i vertical en l’àmbit laboral.
- Accions per al foment del llenguatge no sexista
- Igualtat retributiva entre dones i homes.
 
Ponent: Nuria Tintoré, consultora en Ingeniería Social, SAL. 
 
Bloc 4. Experiències i debat (sessió 4)
 
Comptarem amb les presentacions de les experiències en l'aplicació de la RSC de:
 · Mullor (amb Mercedes Mullor).
 · Ecoembes (amb Irene Luna). 
 · Danone (amb Rosario Saavedra).
 · Nestlé (amb Francisco Megias).
Modera: Ecoembes.
 
 Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

Programa complet de continguts
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