
Curs ONLINE
PETJADA DE CARBONI I PETJADA HÍDRICA

15, 17, 22 i 24 de novembre 2021
 De 9:30 a 11:30 h

Continguts

· Introducció al concepte de petjada de
carboni (PC).
· Metodologies de càlcul i normes de
referència.
· Verificació, certificació, etiquetatge i
declaracions ambientals. Comunicació de la
petjada de carboni de productes i serveis.
· Càlcul de la petjada de carboni: softwares
de càlcul i bases de dades existents.
· Experiències de càlcul de la petjada de
carboni en productes i serveis.
· Càlcul de la petjada de carboni a empreses
i organitzacions. Calculadores i estàndards
disponibles. 
· Novetats en els programes i mecanismes
de compensació d’emissions.
· Exercici pràctic de càlcul de PC fent
servir eines de càlcul d’accés públic.

Docents 
Maite Escribano i Sol Magarolas. Ambientòlogues i
fundadores de la consultoria ambiental Loom.

Preus                                     Mòdul          Curs 
                                          independent  complet
Membres COAMB en atur
 i estudiants de CA                   70 €            120 €
Membres del COAMB             100 €           180 €
Altres                                       140 €           260 €  

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633 470 649.

El curs s'impartirà en format videoconferència a la
plataforma de formació del COAMB. Les sessions inclouen
exercicis pràctics i es podran resoldre els dubtes amb les
ponents durant la classe o per correu. També disposareu de
les gravacions de les sessions fins el 26 de febrer. 

Mòdul I. Petjada de Carboni 

Novembre 2021 i 
gener 2022

Format Online

Mòdul II. Petjada hídrica

17, 19, 24 i 26 de gener 2022
De 9:30 a 11:30 h

Continguts

· Presentació de les diferents metodologies
de càlcul de la petjada hídrica i de la
petjada d'aigua segons la Global Water
Footprint Standard (Water Footprint
Network) i segons la ISO 14046:2005,
respectivament.
· Introducció al càlcul de la petjada hídrica i
la petjada d'aigua segons les diferents
metodologies.
· Exercicis pràctics.
· Presentació d'exemples de càlcul de la
petjada hídrica i de petjada d'aigua de
productes, processos, serveis, estratègies,
esdeveniments, territoris, organitzacions,
sectors, etc.
· Reflexió i valoració grupal de les diferents
eines i resolució de dubtes.

Docent 
Maite Aldaya. Doctora en ecologia, investigadora a
l’IS-FOOD (Institute forInnovation & Sustainable
Development in Food Chain) a la Universitat
Pública deNavarra.
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