
Formació 2020 * // Formació per als professionals del medi ambient

Gener - març

Setembre - desembre

Abril - juliol

Cursos presencials Cursos online Píndoles formatives

Petjada de carboni i hídrica

Estratègia i eines per a la comunicació

ambiental

Mobilitat sostenible (NOU)

Compostatge comunitari

Sistemes integrats de gestió i

tècniques d'auditoria

Gestió de residus industrials (NOU)

 

Economia Circular

Gestió Ambiental a l'Empresa

Fiscalitat per a emprenedors

Píndola sobre oposicions

Novetats en la normativa europea de

residus i economia circular (NOVA)

Canvi climàtic, canvi de llenguatge? (NOVA)

Com presentar-se a projectes europeus

(online)

Fiscalitat ambiental aplicada
als residus
Introducció al dret ambiental
(NOU)
Ambientalització
d'esdeveniments

Avaluació ambiental

estratègica

Com fer autoritzacions i llicències
ambientals (online)
Aprenentatge i servei ambiental (NOVA)
Com fer un estudi d'impacte ambiental
(online)

Gamificació

Certificació energètica (NOVA)

Les inscripcions a cada curs s'obren unes setmanes abans de l'inici del
mateix al web del COAMB. Per dubtes o més informació podeu escriure a
escola.formacio@coamb.cat o trucar al 93 304 21 09. 

Deixalleries 3.0. i reutilització

Educació per a la Sostenibilitat 

Noves eines de comunicació i

seguiment dels usuaris i del servei de

recollida de residus (NOU)

Canvi climàtic (NOU)

 

(Girona)

https://www.coamb.cat/formacio/escola-de-formacio/


Jornades COAMB 2020 // Activitats obertes

Tertúlia "Valorem la COP-25"
 
Taula rodona sobre l’Agència del Patrimoni
Natural a Catalunya
 
Jornada sobre l'ús del glifosat en entorns
urbans (Tarragona)
 
Jornada sobre gestió de residus (Lleida)
 
Jornada sobre la Llei de transició energètica I a més...

 
   Green Drinks
 
   Diàlegs Ambientals   
 
   Jornades en col·laboració amb altres organitzacions:   
   Porta a Porta, Normatives de residus i economia 
   circular...

TOTA LA INFORMACIÓ A COAMB.CAT

(*) NOTA: 
 
Degut a la situació excepcional que estem vivint des del mes de març de 2020, aquest catàleg ha sofert
modificacions importants i la realització de moltes de les formacions planificades patirà variacions.
 
Per qualsevol dubte podeu escriure a escola.formacio@coamb.cat
 
 Moltes gràcies per la vostra comprensió i interès.

https://www.coamb.cat/formacio/escola-de-formacio/

