
Amb aquesta nova Píndola de Medi Ambient tenim per objectius
aprofundir en el perfil de l'educador/a ambiental, concretament en
l'àmbit dels residus municipals, i oferir coneixements pràctics pel
desenvolupament d'aquest lloc de treball, tant en la vessant tècnica com
social.

Programa:
1. Les tasques d'un educador/a ambiental en campanyes d'implantació
o reforç sobre residus.
2. Les tasques d'un educador/a ambiental permanent associat/da al
servei de recollida (porta a porta, contenidors...)
3. Habilitats i competències imprescindibles pel tracte humà.
4. Recursos per enfocar una entrevista de feina.

Aquesta formació va especialment dirigida a persones interessades en
treballar en l'àmbit dels residus com a educadores. També és
recomanable per a professionals que coordinen equips d'educadors/es
ambientals, tant en el sector públic com privat.

INSCRIU-TE!

Docents
Roser Pont Vilalta: ambientòloga, amb experiència en coordinació de
campanyes de comunicació en l'àmbit dels residus.

Míriam Solé Solà: tècnica de participació juvenil a l'administració i de forma
voluntària, educadora social que acompanya adolescència en la vida
comunitària.

Preus

- Membres del COAMB (col·legiats, adherits
o precol·legiats) en atur i estudiants 
- Membres del COAMB (col·legiats, adherits
o precol·legiats) 
- Entitats col·laboradores.
- Altres
                        

25 €

35 €

40 €
50 €

20 €

30 €

35 €
45 €

Píndola
sola

Opció 1

Associat a altres
cursos

*Per alumnes del curs d'Educació ambiental i un mòdul del de Tècnic/a de residus 
** Per a alumnes que realitzin el curs sencer de Tècnic/a de residus

Formació bonificable per a empreses

Píndola ONLINE 
Educació ambiental per a Campanyes de Residus

 

La sessió tindrà contingut teòric i pràctic, i es realitzarà en format
online a temps real.
Podràs disposar de la presentació i materials del curs, així com
tornar a visualitzar el vídeo de la sessió al campus virtual fins el dia
11 de desembre.

FORMAT ONLINE 

3 de novembre de 16:30 a 19:30 

15 €

25 €

30 €
40 €

Opció 2* Opció 3**

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=40741

