Curs de Formació de Formadors/ores en
Compra i Contractació Pública Verda
Barcelona, 2 d’Octubre de 2014

Objectius del curs
L’objectiu de la formació és aconseguir que les persones participants:
•

Estiguin més preparades i puguin impartir cursos més eficaços

•

Puguin realitzar formació en compra verda o puguin incorporar-la en les seves formacions

•

Es familiaritzin amb el material de formació en compra verda del projecte GPP 2020 i el
puguin fer servir en els seus seminaris i cursos

•

Puguin formar altres formadors/es

Destinataris
Les persones destinatàries del curs són responsables en matèria de medi ambient, eficiència
energètica i/o contractació que:
•

donen suport a diferents unitats en les seves decisions de compra i contractació perquè
tinguin menys impacte ambiental, i

•

organitzen i/o participen en sessions de formació en la matèria.

Organitza:

Col·labora:

Curs de Formació de Formadors/ores

Detalls del curs
Informació general
Dia:

Dijous, 2 d’octubre de 2014

Hora:

9:00 – 14:00 h

Lloc:

Barcelona Roca Gallery
Joan Güell 211-213, Barcelona

En transport públic podeu arribar amb:
METRO: L3, parada Maria Cristina, sortida Pç. Reina Maria Cristina
TRANVIA: T1, T2, T3, parada Maria Cristina
BUS: varies línies (7, 33, 59, 63, 67, 70, 75, 78, H6, V3, etc.)
Més informació aquí: http://tinyurl.com/l8og7a4

Imparteix:

Aure Adell (Ecoinstitut)
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Programa de la formació
Horari

Inscripció

9.00 – 9.15

0. Introducció
– Objectius del curs

9.15 – 10.00

1. Pas I: Planificar la formació
– La formació d’adults, técniques i preparacions prèvies

10.00 - 10.40

2. Pas II: Impartir la formació
– Punt de partida i aspectes a tenir en compte

10.40 - 11.00

3. Pas III: Tancament de la formació
– Reflexió, resum i avaluació

11.00 - 11.30

Pausa cafè

11.30 - 13.45

4. Materials i activititats de formació
– Els materials de formació lliures del GPP2020
– Exercici pràctic: Ambientalització d’una contractació tenint en compte la
identificació de necessitats, la definició de criteris tenint en compte la
normativa de contractació (actual i les noves Directives) i temes com els
costos de cicle de vida, les emissions de CO2, etiquetes i normes, etc.

13.45 – 14.00 5. Sessió final
– Recursos disponibles, seguiment dins del projecte i tancament
14.00

Cloenda

Nota: En els diferents apartats s’inclouran exercicis i activitats per tractar temes com les actituts
vers la compra i contractació verda o els costos de la contractació verda, entre d’altres.
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