
CURS D’AMBIENTALITZACIÓ 
DE LES ENTITATS 

Aquest curs té la intenció de donar eines a les entitats interessades en ambientalitzar el seu 
dia a dia, juntament amb els projectes i activitats que desenvolupa. Es a dir, a fer un ús més 
eficient dels recursos i treballar de forma que es generi el mínim impacte al medi i de forma 
sostenible.

El curs té un alt component pràctic que acompanya les entitats a fer el seu propi diagnòstic i 
pla d’ambientalizació.

Representants d’entitats del tercer sector dels diferents àmbits (social, cultural, comunitari, 
ambiental i internacional) i totes aquelles persones en ambientalitzar el seu dia a dia en els 
projectes i/o activitats que participen. 

OBJECTIUS

1. Introducció a l’Ambientalització
2. Anàlisi de casos pràctics 
d’ambientalització d’entitats
3. La diagnosi
4. El Pla d’Ambientalització
5. La memòria de sostenibilitat
6. Reptes de futur per la nostra entitat

PROGRAMA METODOLOGIA

PÚBLIC DESTINATARI

A l’inici del curs es facilitarà un calendari on 
s’indica les dates a tenir en compte: inici de nou 
tema i franges de dates per realitzar les activitats 
proposades.

Únicament s’emetran els certificats del curs a 
aquelles persones que hagin superat correc-
tament el curs. Els certificats de superació del 
curs els emetrà el PFVC físicament en un termini 
màxim de 2 mesos a partir de la finalització del 
curs.

Es recomana tenir nocions bàsiques d’internet i/o Plata-
forma Moodle a fi de poder seguir el curs online correc-
tament. En cas de no tenir coneixements de Moodle es 
doarà la opció de realitzar un mòdul introductori sobre 

el funcionament d’aquesta plataforma.

Organitza el curs: Amb el suport de: 

Cal omplir el següent formulari on-line    https://goo.gl/xgTdcU

També cal realitzar el pagament íntegre de la matrícula (20€) al següent compte corrent i enviar 
una còpia del comprovant de pagament a oficinavoluntariat@xvac.cat

Titular:      Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
                  ES8101828309500201751329 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.)

Totes aquelles persones que no realitzin el pagament seran desmatriculades a l’inici del curs. 

Per a dubtes contacteu amb oficinavoluntariat@xvac.cat o bé al 93 886 61 35 (Ext. 3)

COM MATRICULAR-SE

14 hores - Preu: 20 €

Del 18 de desembre al 21 de gener de 2018
(entre el 23 de desembre i l’1 de gener no s’impartirà el curs)

Curs online impartit a través de la Plataforma 
Moodle del Pla de Formació de 

l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

https://goo.gl/xgTdcU

