Per què ESEP Ambiental?
ESEP té més de 40 anys d’experiència en la formació professional i realitza
nombrosos programes formatius dirigits a adquirir i millorar les capacitats i
competències d'alumnes i empreses. Donada la situació vulnerable de l'entorn i
la necessitat d'encaminar-se cap a una gestió més responsable i eficient, ESEP
aposta en la seva línia de treball i formació per una nova vessant ambiental que
permeti desenvolupar capacitats de lideratge per a la sostenibilitat i conservació
de l'entorn. Una de les apostes d’ESEP Ambiental és el curs d'especialització de
Tècnic Superior Ambiental.

A qui va adreçat el curs de Tècnic Superior Ambiental?
- Estudiants de Cicle de Formació de Grau Superior.
- Estudiants de Batxillerat.
- Titulats en Graus que vulguin una especialització.
- Persones amb experiència en el sector del Medi Ambient i que vulguin una
especialització amb acreditació d'experiència laboral.
- Persones en situació d'atur que vulguin un canvi de sector professional.
Què m’ofereix aquest curs?
- Aprendre, adquirir tots els coneixements necessaris i formar-se mitjançant
la docència impartida per experts en diversos àmbits relacionats
directament amb el medi ambient vinculats a empreses especialitzades en
els seus sectors d'activitat.
- Disposar d'una metodologia única de treball que permeti a l'alumnat, no
solament formar-se en la gestió ambiental, sinó, a més, ser capaç i tenir
l'habilitat de desenvolupar competències necessàries, com l'elaboració
d'informes tècnics, utilitzar programari especialitzat, coordinar el treball en
equip i conèixer i saber fer ús de les diferents eines d'informació.
- Veure, aprofundir i ampliar els coneixements de la gestió ambiental
mitjançant especialitzacions fortament vinculades, com els riscos naturals i
els impactes marins.
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- Realització de pràctiques en empreses amb possibilitat de posterior
contractació.
- Assessorament continu per part del professorat.
- Entorn virtual i aules físiques preparades per al desenvolupament de la
docència amb els seus respectius recursos.

Quina és la forma de pagament?
El pagament de 2.800€ de la matrícula del curs es realitzarà a través del número
de compte ES15 0182 2987 5702 0067 2496, indicant nom i cognoms de qui
efectua el pagament i posant el següents concepte: Curs TSA.

Quines modalitats de pagament hi ha? Puc pagar la matrícula en terminis?
L’import dels 2.800€ presenta dues modalitats de pagament:
1- A l’hora de matricular-se, sigui de la modalitat que sigui, s’ha de fer un
primer pagament de 280€ en concepte de matrícula i reserva de plaça.
2- Modalitat 1: un pagament mensual domiciliat de 280€ durant nou mesos.
3- Modalitat 2: un pagament mitjançant un rebut domiciliat de 2.520€ durant
els primers 15 dies des de l’inici del curs.

Puc matricular-me en més d’una especialització?
No. L’estructuració del curs consta de quatre eixos fonamentals: part comuna,
especialització, treball de recerca i pràctiques en empreses, tot amb unes hores
de dedicació establertes, sumant un total de 1.000 hores. Una segona
especialització requereix la modificació de la resta d’eixos i, en conseqüència, de
les seves hores de dedicació, canvi que des del centre no es contempla, almenys
per a aquest curs.

Què succeeix si tinc el certificat de professionalitat ambiental o un títol
associat a les Ciències Ambientals i vull fer una especialització?
En aquest cas, s'hauran d'acreditar les assignatures realitzades enviant al correu
cursos@esepdual.com el certificat de professionalitat o el certificat acadèmic
oficial, o bé una còpia compulsada, perquè la comissió tècnica de el centre ho
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avaluï i emeti un informe resolutiu respecte al grau de convalidació que s'atorga
i quines assignatures del curs de Tècnic Superior Ambiental s'han de cursar.

Independentment del grau de convalidació, només es podrà fer una única
especialització de les tres que s'ofereixen al curs.

Quines sortides professionals té el curs de Tècnic Superior Ambiental?
 Estudis d'impacte ambiental (EIA)
 Assessorament i elaboració de projectes per a empreses o organitzacions
 Gestió d'espais naturals
 Control d’emissions atmosfèriques
 Educador/a ambiental
 Formador/a ambiental en institucions públiques i privades
 Programador/a d'activitats ambientals i marines
 Coordinador/a de campanyes ambientals
 Guia i intèrpret del patrimoni natural marí (snorkel, submarinisme, platges,
ecosistemes marins...)
 Tècnic/a del servei de medi ambient en institucions públiques i privades
 Tècnic/a en control d'espais naturals i Àrees Marines Protegides
 Consultor/a júnior per a institucions públiques o privades
 Tècnic/a en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
 Assistent de recerca en ciència ciutadana

Aules: C/Vallespir 39, 08014 Barcelona
www.esepdual.com/cursos

93 852 86 70
689 110 256

