
COM ACTUAR A LA MEVA
ORGANITZACIÓ PER PROMOURE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE A LA FEINA
TENINT EN COMPTE EL CONTEXT
ACTUAL?

Curs eminentment pràctic per passar de la teoria a l’acció!
 
Aquest és un curs per anar de l’adquisició de coneixements a la seva
aplicació per assolir el canvi amb l'objectiu de  fomentar  la mobilitat
sostenible de les persones treballadores de les organitzacions
(empreses, administracions públiques, entitats...). L’alumnat assistent
sortirà del curs amb un projecte d’intervenció per executar mesures de
foment dels desplaçaments sostenibles de les persones treballadores de
les seves organitzacions tenint en compte el context actual i l'afectació
en els hàbits i necessitats de mobilitat generades per la pandèmia.

Conèixer i treure profit
de les eines, recursos i

bones pràctiques
disponibles

Dissenyar una acció de
mobilitat a la nostra

organització

3, 10 i 17

Aula virtual

Maig

Conèixer el marc legal

En aquest curs treballarem per:

Programa

Durada del curs: 6 hores
 
3, 10 i 17  de maig (9.30 - 11.00)
 
Formació a distància en Aula virtual
 
1. Introducció i punt de partida
 

Com ens desplacem a la feina i perquè ho fem d'aquesta manera?
 Quines conseqüències té ambientals, socials i econòmiques?

 Quins beneficis té un model de mobilitat sostenible a la feina per
les persones treballadores i les organitzacions? O Per què he de
promoure la mobilitat sostenible a la meva organització? O Què
guanya la meva organització promovent la mobilitat sostenible?-
Com ens condiciona l'actual context de pandèmia?

 1a Fase d’elaboració d’una estratègia de foment de la mobilitat
sostenible a la feina per la meva organització. Per on comencem?
Situació de partida com ho fem a la nostra organització

 
2. Competències, marc normatiu, recursos, el PDE i bones
pràctiques en mobilitat sostenible i segura
 

Com s’organitza i gestiona la mobilitat a Catalunya?
 Què diu la normativa i com aplica a les empreses? Com estem i

que em d’assolir?
 Amb quins suports i recursos comptem?

 Què podem fer per avançar cap a la mobilitat sostenible?
Fem un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE)? Eines i
estratègies per planificar i gestionar la mobilitat de la nostra
organització

 On som? On volem anar? Com hi podem arribar?
 Bones pràctiques en mobilitat sostenible a la feina. Què estem

fent bé aquí i allà
 2a Fase d’elaboració d’una estratègia de foment de la mobilitat

sostenible a la feina per la meva organització. Què proposem fer i
com? Propostes d’actuació.

 
3. Passem a l’acció: accions de promoció de la mobilitat
sostenible
 

Passem a l’acció: Com impulsem a la nostra organització la
mobilitat sostenible. 

 Organitzar-nos per reduir desplaçaments (organització del treball/
pràctiques de gestió laboral)

 Promoure la mobilitat a peu
 Promoure la mobilitat en bicicleta i VMP

 Promoure la mobilitat en transport públic
 Promoure la mobilitat en transport col·lectiu d’empresa

 Promoure la mobilitat en cotxe compartit
 Promoure la gestió sostenible de l’aparcament

 3a Fase d’elaboració d’una estratègia de foment de la mobilitat
sostenible a la feina per la meva organització. Sortim amb una
proposta per implantar-la!

 
5. Avaluació i resolució de dubtes.

Docent:
 
Albert Vilallonga Ortiz
Centre de referència en mobilitat al treball d'ISTAS /
CCOO

Socis Club EMAS
96€ + IVA (Total 116,16 €)
(Preu campanya suport al soci 2022)
 
No socis
192 € + IVA (Total 232,32 €)

Source : www.clubemas.cat

Preus

Organitza:

Data límit d'inscripció 22/4

 
 
 
 
 

*Aplica en aquesta edició
50% excepcional campanya

SUPORT AL SOCI 2022
 A més, si el soci aporta altre inscrit no

soci té gratuïta la seva inscripció

Formulari
d'inscripció

Amb la col·laboració de:

http://www.clubemas.cat/ca/
https://clubemas.cat/forms/mobilitat_sostenible_feina
https://clubemas.cat/forms/mobilitat_sostenible_feina

