
 

 
 

Jornades de Sobirania Alimentària 
Informació d’avaluació i certificació de crèdits pe r estudiants UAB 

Del 15 al 17 d’abril 2015 

Aquesta activitat està reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció o 2 crèdits ECTS per a 
l’alumnat de la UAB. Per tal de poder optar al reconeixement de crèdits al finalitzar les 
jornades caldrà complir els requisits que es descriuen a continuació.  

Avaluació per l’alumnat de llicenciatura (crèdits l liure elecció) 

1. Assistir a un mínim de 15 hores presencials 

2. Fer entrega del qüestionari de valoració 

3. Fer entrega d’un treball  de 2-3 pàgines amb el següent contingut: 

� Com explicaries la sobirania alimentària? Quines aportacions creus que fa davant 
les problemàtiques de la fam i l’empobriment rural? 

� Desenvolupa una de les temàtiques tractades: paradigmes de desenvolupament 
alternatius; consum responsable; sobirania alimentària i feminismes; etc. 

� Reflexió final: Com creus que la universitat podria fomentar la sobirania 
alimentària en les seves activitats docents i de recerca? 

Avaluació per l’alumnat de grau (crèdits ECTS) 

1. Assistir a un mínim de 15 hores presencials 

2. Fer entrega del qüestionari de valoració 

3. Fer entrega d’un treball  de 2-3 pàgines amb el següent contingut: 

� Com explicaries la sobirania alimentària? Quines aportacions creus que fa davant 
les problemàtiques de la fam i l’empobriment rural? 

� Desenvolupa una de les temàtiques tractades: paradigmes de desenvolupament 
alternatius; consum responsable; sobirania alimentària i feminismes; etc. 

4. Elaborar una proposta de projecte  de 4-5 pàgines orientat a fomentar la sobirania 
alimentària a la teva facultat i/o en el conjunt de la universitat. Es pot fer en grups de 
2 o 3 persones o bé individualment. S’enviarà una guia per a l’elaboració del projecte 
via correu-e. 

La data límit per a entregar els qüestionaris i els treballs serà el 30 d’abril de 2015  
(inclòs). S’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça: fas.cooperacio@gmail.com. 
Les qualificacions d’aquesta activitat seran d’Apte/a o No Apte/a.  

Recollida de certificats 

Els certificats es podran recollir a partir del 30 de juny de 2015. Lloc: Fundació Autònoma 
Solidària – Local Plaça Cívica Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 


