CATÀLEG DE
FORMACIÓ
2021
Proposta de formacions per
a professionals del Medi
Ambient de Catalunya.
Diferenciades per format:
Cursos
Jornades Obertes
Píndoles Formatives

I per temàtica:
Residus.
Orientació.

Gener - Març

Abril - Juliol

Fiscalitat ambiental aplicada als

Noves eines de comunicació

residus.

per al servei de recollida de

Introducció al canvi climàtic.

residus.

Green drinks: decreixement.
Avaluació ambiental estratègica.
Eines i estratègies per a la
comunicació ambiental.

Soc ambientòleg/oga, a què em
puc dedicar?
Diàlegs ambientals 2021.
Economia circular.

Coneixes el COAMB?
Expliquem qui som i què fem!
Gestió de recursos energètics
i eficiència energètica en el
marc de la crisi climàtica.
Gestió de la biodiversitat en

Eco-etiquetatge.

espais naturals i espais verds.

Gestió ambiental a l’empresa.

Adaptació i mitigació de riscos

Mobilitat sostenible.

Introducció als esdeveniments
sostenibles i ISO 20121.

ambientals.
Voluntariat ambiental.

Què haig de saber abans de

Com tramitar una certificació

Ciutat Sostenible.

presentar-me a oposicions?

energètica?

Impactes i Territori.

Com tramitar autoritzacions i

Com presentar-se a projectes

llicències ambientals?

europeus?

Competències Transversals.

Gestió de residus industrials.

Introducció al dret ambiental.

Canvi Climàtic.

Educació i Comunicació.

Setembre - Desembre

Petjada de carboni i hídrica.
Gamificació i sensibilització
ambiental.
Ecosofia.

Forma't per a l'emergència
climàtica i la transició ecològica!

INFORMACIÓ D'INTERÈS
El període d'inscripció de cada activitat s'obre unes setmanes abans de l'inici d'aquestes. Per a tenir
més informació i estar al dia de l'oferta formativa del COAMB, et recomanem el següent:
Visita la nostra pàgina web.
Segueix les nostres xarxes socials.
Inscriu-te al butlletí informatiu mensual de l'escola de formació!
Si tens qualsevol dubte o pregunta, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic
escola.formacio@coamb.cat o trucant al 633470649.

El COAMB ofereix formacions a mida per a grups i empreses que ho sol·licitin, si t'interessa,
contacta amb nosaltres! També ens pots fer arribar propostes d'activitats o temàtiques perquè les
tinguem en compte de cara al catàleg d'aquest any o de l'any vinent!
Aquest any, el COAMB ofereix un seguit d'activitats emmarcades en un eix temàtic que tractarà la
situació d'emergència climàtica i riscos ambientals actuals. Tanmateix, les activitats oferides per
aquest any 2021 es realitzaran en format ONLINE, en principi, fins a nou avís. Esperem que les
pugueu gaudir i preguem que disculpeu les molèsties.

