
Competències transversals

Residus

Canvi Climàtic

Economia i impactes

Educació ambiental i comunicació

Medi natural i gestió de recursos

Oposicions

Presencial o semipresencial

Online

Píndoles i sessions online 

Agroecologia i agricultura
regenerativa.

Fonaments de la contaminació

acústica i lumínica.

Tècnic/a de residus. Introducció

a la gestió de residus municipals i

industrials. (2a edició)

Licitacions de Projectes.

Prevenció d'incendis.

Gestió municipal de l'aigua.

AUTOCAD per
ambientòlegs/logues.

Tramitació electrònica en
gestió de residus.

Taxonomia Ambiental.

Preparació d'oposicions al Cos
d'Ambientòlegs i
ambientòlogues de la
Generalitat.

Petjada de Carboni i Petjada
Hídrica. (reedició)

Gestió de la biodiversitat en

entorn natural i urbà. (2a

edició)

 Turisme sostenible.

Contractes, Plecs i organització
del servei de recollida de
residus. (2a edició)

Fromació per a la sostenibilitat
per a docents. Els ODS en el

currículum educatiu.

Especialització en Economia
Circular.  

Economia Circular. Eines i

metodologies par a la

implementació pràctica de

l'economia cirdular al model

productiu.  (6a edició)

Canvi climàtic i transició
energètica. (2a edició)

Gestió de projectes. Mètode

SCRUM.

L'emergència climàtica  i els
efectes sobre la salut.

Simapro. Eina d'Anàlisi de Cicle

de Vida.

Riscos i oportunitats del canvi
climàtic.
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Modalitat de la formació:

Temàtica:



Visita www.coamb.cat.
Segueix les nostres xarxes socials.

Subscriu-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 informar-te de totes les novetats 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

Píndoles
· Ecoetiquetatge
· Voluntariat ambiental
· Què haig de saber abans de presentar-me
a unes oposicions?
· Com tramitar llicències i autoritzacions
ambientals?
· Com fer un estudi d’impacte ambiental 

El catàleg de formació del COAMB és un

document viu que es va adaptant al llarg

de l'any a les necessitats formatives

detectades i l'interès generat per les

propostes realitzades.

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

