
Educació Ambiental

Pedagogia i didàctica de
l’Educació Ambiental.
Programes, recursos, disseny
d'activitats i casos pràctics
d'Educació per la
Sostenibilitat.
JUNY · Semipresencial

Formació per als i les
professionals 

del Medi Ambient

CATÀLEG
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Prepara't per a les
Oposicions de Medi

Ambient amb el
COAMB

Orientació, suport i formació
per a aquelles persones
interessades en treballar a
l'administració pública.

OCTUBRE · Format pendent

Autocad per
ambientòlegs/
òlogues

Formació pràctica sobre
aspectes bàsics d'Autocad per
elaborar plànols i esquemes
que complementin memòries
i projectes ambientals.
NOVEMBRE · Presencial

Eines i estratègies
per la Comunicació

Ambiental

Aplica el màrqueting i la

comunicació professional als

teus projectes ambientals.

GENER · Online

Auditor/a de 
 Qualitat i Medi

Ambient

Normes, procediments i
tècniques d'auditoria per
implementar o auditar
sistemes de gestió.

MARÇ · Online

Canvi climàtic i
transició energètica

Eines per integrar la mitigació

i adaptació al canvi climàtic a

la vostra pràctica

professional.

GENER · Online

Gestió del medi

litoral i medi marí

Coneixements sobre gestió

integral de la costa, gestió de

platges i medi marí (marc

normatiu, estat de la qüestió i

casos pràctics).

ABRIL · Online

Tècnic/a Residus

Formació enfocada a la
professionalització com a
tècnic/a de residus. De llarga
durada per aquelles persones
que es vulguin especialitzar
en la gestió dels residus
municipals i industrials.
SETEMBRE (inici) · Online 
+ visites opcionals

Economia Circular

Marc normatiu, conceptes,
eines i estratègies per
implementar de manera
pràctica l'economia circular al
model productiu. Amb casos
pràctics de diferents sectors.
JULIOL · Online + visites opcionals

Agroecologia i
Agricultura

Regenerativa

Integrar el canvi climàtic, la
biodiversitat i l'estat del sòl per
augmentar la sostenibilitat
ecològica, social i econòmica de
la producció agroalimentària.

SETEMBRE · Online

QGIS per
ambientòlegs/
òlogues

Ús bàsic i mig d'aquest
programari lliure de sistemes
d'informació geogràfica, amb
especial èmfasi en aplicacions
de gestió ambiental. 
DESEMBRE · Presencial

Gestió de la
Biodiversitat a
entorn natural i urbà

Marc normatiu, eines, criteris

i casos pràctics per la

conservació i millora de

l'estat de la biodiversitat.

FEBRER · Online

Contractes, plecs i
organització del
servei de recollida de
residus 

Disseny, seguiment i

optimització del servei de

recollida municipal. Licitacions.

ABRIL · Online

+ visita opcional

+ visita opcional + visita opcional

+ visita opcional

https://www.coamb.cat/


�

Visita www.coamb.cat.
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.

 

Per a més informació i 

saber quan s'obren inscripcions:

Formacions�a�mida

El COAMB organitza formacions a mida per a
grups i empreses que ho sol·licitin, adaptades a
les vostres necessitats de format i contingut.

També ens pots fer arribar propostes
d'activitats o temàtiques perquè les incloguem a

la nostra oferta formativa.

Consulta'ns!

I també... Formació d'autoestudi,
sempre disponible

Cursos

· Gestió ambiental a l’empresa
· Introducció als esdeveniments sostenibles i gestió
de la sostenibilitat d’esdeveniments segons ISO
20121

· Dret Ambiental (NOU)

Píndoles

· Com presentar-se a projectes europeus
· Ecoetiquetatge
· Voluntariat ambiental
· Què haig de saber abans de presentar-me a unes
oposicions?
· Com tramitar llicències i autoritzacions
ambientals?
· Estudi d’impacte ambiental (NOVA)

· Turisme sostenible (NOVA)

· Gestió de dades ambientals (NOVA)

http://www.coamb.cat/
https://twitter.com/COAMBcat
https://coamb.us13.list-manage.com/subscribe?u=e579d1f0ef87bd1419c89c54d&id=fb47ae2270
https://www.coamb.cat/

