
13 i 15 de maig de 2014, Barcelona 10a edició 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL  
                        per ambientòlegs  

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació Catalana de Cièn-
cies Ambientals (ACCA), en col·laboració amb el Consell d’Estudis de Ciències 
Ambientals de la Universitat de Barcelona, us proposem aquesta desena edició 
del curs d’orientació professional per a ambientòlegs. 

La formació és gratuïta, prèvia inscripció.  

Destinataris 

El curs s’adreça principalment a estudiants de Ciències Ambientals i professio-
nals acabats de llicenciar. 

Objectius 

El curs, de 6 hores de durada, pretén aportar les eines i les informacions neces-
sàries per afavorir la inserció laboral dels professionals del medi ambient. 

Actualment, arribat el moment d’endinsar-se en el món laboral, ja no són només 
necessaris els consells sobre l’elaboració del Curriculum Vitae o com afrontar 
l’entrevista de feina: és essencial també disposar de recursos per optimitzar la 
recerca de feina a través d’internet, així com adreçar temes com les xarxes de 
contactes o la imatge o identitat digital.  

També es presentaran les dades actuals d’inserció laboral dels professionals del 
medi ambient i diversos professionals ambientòlegs, que desenvolupen la seva 
tasca en sectors diversos (com ara l’empresa privada, l’àmbit de la recerca, l’ad-
ministració, o emprenedors que han posat en marxa la seva pròpia empresa) 
compartiran les seves experiències laborals com a professionals del medi ambi-
ent amb els assistents i resoldran els possibles dubtes que els puguin sorgir. 

Presentació 

Informació pràctica 

 Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.  

 Sala de la Cultura de les Borges Blanques . 

Adreça,número, ciutat. 

 Mapa 

  

 Assistència lliure. 

 Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del: 

 Formulari d’inscrípció. 

Informació pràctica 

On 

Universitat de Barcelona. 

Facultat de Biologia. Aula 3. 

Av Diagonal, 645. Barcelona. 

Com arribar: Metro L3 i 

Tram (Palau Reial).  Bus TMB 

(7, 33, 67, 74, 75, 101, 113, 

L14, L79, L97).   

 

Quan 

13 i 15 de maig, 18 a 21 h  

 

Cost  

Curs gratuït (places limita-

des). 

Data límit d’inscripció: 5 de 

maig.  

 

Per a més informació o dub-

tes, contacteu amb  co-

amb@coamb.cat. 

Inscripcions aquí 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dExRSkJ5cEpVaGJvOXhMNWNxN3FBTFE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dExRSkJ5cEpVaGJvOXhMNWNxN3FBTFE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dExRSkJ5cEpVaGJvOXhMNWNxN3FBTFE6MA#gid=0


 Organitzen:     Col·labora: 

Programa i ponents 

Sessió 1         13 / 05 / 2014 
  

18:00 h. Benvinguda al curs. A càrrec de Margarita Menéndez (Coordinadora de Ciències Ambi-

entals de la UB), Virgínia Domingo (Presidenta del COAMB) i Quim Muntané (membre de l’AC-

CA). 

18:10 h. Introducció: situació actual del mercat laboral en el sector ambiental.  

Ponent: Vicky Ferrer. Coordinadora - Gerent del COAMB.  

18:30 h. Teoria de l’Orientació Professional.  

Ponent: Cèlia Sorribes. Psicòloga.  

 Com fer el CV, tipus de CV al mercat, efectivitat dels CV’s. 

 Com buscar feina, portals d’internet i ofertes públiques. Tipus de contractes.  

 Xarxa de contactes i eines 2.0.  

 “Imatge” o “identitat digital”. 

21 h. Fi de la primera sessió. 
 

Sessió 2        15 / 05 / 2014 

18:00 h. Experiències professionals del sector del medi ambient.  

· Administració. Ponent: Sergi Cantó, Subdirector General d’Avaluació Ambiental de la Direcció 

General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya. 

· Empresa. Ponent: Laura Martínez, tècnica del Departament de Projectes de Siresa. 

· Doctorat i recerca. Ponent: Esteve Corbera, ambientòleg i investigador Ramón y Cajal a l’IC-

TA.  

· Emprenedoria. Ponent: Jordi Oliver, Doctor en Ciències Ambientals i emprenedor. Director 

executiu d’inèdit. 

19:30 h. L’entrevista de feina.  

Ponent: Cèlia Sorribes. Psicòloga.  

 Tipus d'entrevistes i preguntes més freqüents. Consells pràctics per a superar l’entrevis-

ta de feina.  

 La comunicació no verbal. Com ser ben valorats.  

 Dinàmiques de grup per afrontar les entrevistes amb èxit.  

21 h. Fi del curs. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 


