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La gestió de l’energia s’ha convertit en un aspecte clau per a la competitivitat empresarial a tot
arreu d’Europa, però la manca de professionals capacitats dificulta la seva execució. Davant
d’aquesta realitat, el projecte Especialistes Europeus en Gestió Energètica per a Pimes
(EEMS4SME, per les sigles en anglès d’European Energy Management Specialists) ha dissenyat
i vol posar a prova un programa de formació especialitzada clar, transparent, transnacional,
transfronterer i accessible en línia que permeti a les petites i mitjanes empreses cobrir les
seves necessitats de personal qualificat en gestió energètica. 

L’objectiu és desenvolupar una formació innovadora i oberta accessible a organitzacions de tot
Europa. Pensada com a entorn digital d’aprenentatge, es planteja com a una estratègia per a
generar valor afegit a les empreses i impulsar la creació d’ocupació a nivell europeu.

OBJECTIU

FORMACIÓ EN
GESTIÓ ENERGÈTICA
PER A PIMES

Inscripcions: fins el 28 de febrer
Inici: setembre 2021
Format: en línia
Modalitat de seguiment:

Síncrona (els mòduls s’han de seguir en
ordre consecutiu)
Flexible (adaptada al vostre ritme)

Avaluació: continuada
Fòrum/xarxa d’estudiants

Professorat per seguiment i resolució de
dubtes
Idioma: anglès (no cal certificat de nivell
però és necessari poder fer seguiment dels
continguts en aquest idioma)
Preu: GRATUÏTA (finançada per l’UE)
Temps estimat de dedicació: 35 hores
Certificat d’aprofitament del curs

EL PROJECTE

L’objectiu principal d’EEMS4SME és desenvolupar i
implementar una plataforma de gestió de l’aprenentatge en
línia, accessible inicialment per les pimes dels països
participants i, un cop finalitzat el projecte, de tot Europa.

DETALLS

CONSULTA EL CONTINGUT

DELS MÒDULS A LA

PÀGINA SEGÜENT

SOCIS D'EEMS4SME

INSCRIU-T'HI 

FINS EL 28

DE FEBRER

http://bit.ly/CursEEMS4SME



FORMACIÓ EN
GESTIÓ ENERGÈTICA
PER A PIMES

CONTINGUT

Energy Basics (Introduction)

Change management

Regulations and requirements

EEMS program Scope

Policy and strategy

Energy audits

Planning

Applications and operations

Monitoring measuring and controlling

Process management

Management review

Excel tool and samples
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Administrative responsibility
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Reporting and evaluation13

CONTACTES

PER  A MÉS

INFORMACIÓ

laia@ecoserveis.net

adria@ecoserveis.net

VÍDEO EXPLICATIU

SOBRE LA FORMACIÓ

https://youtu.be/IOy_zpwvZm0
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