2ª edició Curs MOOC - Gratuït Online per a Empleats del Transport Públic

Introducció a la Gestió de la mobilitat sostenible urbana

Inscripció gratuïta en: www.fundaciomobilitatsostenible.org
Realitzat per

Amb el suport de

2ª edició Curs MOOC –
Gratuït Online per a Empleats del Transport Públic
Introducció a la Gestió de la mobilitat sostenible
La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura realitza projectes formatius dirigits a donar a conèixer els principis bàsics de la mobilitat sostenible. Vist de
l’èxit del primer MOOC adreçat als empleats del transport públic, realitzem aquest segon curs, amb la idea d'estendre l'interès per aquest enfocament
de gestió sostenible, que tant necessiten les nostres ciutats, entre els propis gestors del transport.

Dirigit a: Empleats del transport públic d’empreses públiques o privades, ferroviàries o d’autobús
Programa:

T1. Com s’organitzen les xarxes de transport públic i la gestió de la mobilitat a les ciutats
T2. Paràmetres bàsics de la mobilitat sostenible
T3. La crisi energètica i les estratègies de resiliència; consums energètics de cada mode de transport
T4. Els sistemes de costos del transport
T5. Inventari dels sistemes de transport públic. Característiques tècniques
T6. Els sistemes per compartir cotxe. El vehicle autònom
T7. Estratègia general de planificació de la mobilitat en clau sostenible a una ciutat
T8. Estratègies per afavorir els desplaçaments sostenibles a una ciutat
T9. El full de ruta del gestor de mobilitat en una ciutat
T10. Mobilitat en l’accés a la feina
Direcció: Pau Noy
Professorat: Pau Noy, Belén Calahorro, Ricard Riol i Manel Ferri
Metodologia. On-line a través de la nostra plataforma e-learning (moodle). El MOOC inclou dues videoconferències, una a l'inici i l’altra al final del curs. En
acabar el curs, hi haurà una sessió presencial a Barcelona en la data que més convingui a tots. L'avaluació es realitzarà per test a cada tema i hi haurà una
avaluació final. La documentació es facilitarà en català i castellà.
Durada: 33 hores. Calendari: Del 31 d’octubre al 12 de desembre de 2019. Inclou certificat de realització del curs en format electrònic
Inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_YYCFvqCThe1nE79_CFJyg3eWJvjOd0LPvJ_K4riEAS3WJg/viewform?usp=sf_link

mooc1@fundaciomobilitatsostenible.org
Realitzat per

Amb el suport de

