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Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibili tat Ambiental, Econòmica i Social  

Universitat:  UAB  

Descripció:  El màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i 
Social continua la tradició en estudis especialitzats en l'àmbit de les Ciències Ambientals 
que, des del curs 1997-1998, s'imparteixen de manera transdisciplinària, 
interdepartamental i amb vocació internacional coordinats per l'ICTA (Institut i Ciència i 
Tecnologia Ambientals i fins el 2003 Centre d'Estudis Ambientals). 

Més informació:  http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-
oferta-de-masters-oficials/informacio-general/estudis-interdisciplinaris-en-sostenibilitat-
ambiental-economica-i-social-1096480139517.html?param1=1096480176135  

 

Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroe cològica  

Universitat:  UAB  

Descripció: Postgrau està orientat a la formació de professionals en la planificació 
participativa de la Transició Agroecològica del medi rural i periurbà europeu. Aquesta 
proposta inclourà l'experiència obtinguda en els últims anys en l'aplicació de l'Agroecologia 
al nostre territori i abordarà els aspectes metodològics que permetin el seu 
desenvolupament. Alhora, el suport a la present proposta de les entitats de la societat civil 
amb major projecció pública i social en l'àmbit estatal sobre la qüestió que ens ocupa 
assegura el correcte desenvolupament de la iniciativa que es pretén posar en marxa.  

Més informació:  http://blogs.uab.cat/dlae/files/2014/07/Diplomatura-de-Postgrau-cat.pdf  

 

Erasmus Mundus Master in Agricultural, Food and Env ironmental Policy Analysis 
(AFEPA, UPC) 

Universitat:  AFEPA, UPC 

Descripció:  L’Erasmus Mundus master in Agricultural, Food and Environmental Policy 
Analysis (AFEPA) proporciona una sòlida formació que permet utilitzar i aplicar els mètodes 
adequats a l’anàlisi dels problemes socioeconòmics, formular recomanacions polítiques i 
entendre els riscos i les conseqüències de les mesures polítiques i econòmiques, sobretot 
les orientades al sector agrícola i de l’alimentació, les àrees rurals i els recursos naturals i 
mediambientals. 

Més informació:  http://www.upc.edu/aprender/estudios/masters-universitarios/erasmus-
mundus-master-in-agricultural-food-and-environmental-policy-analysis-afepa  

 

 



Fundació Autònoma Solidària 
Formació de màster i postgrau en l’àmbit de la sobirania alimentària 

 

Màster Desenvolupament Rural i Cooperació a la Univ ersitat de Saint Louis, Senegal  

Universitat:  UPC 

Descripció:  El passat mes de gener es va iniciar la segona edició del Màster en 
Desenvolupament Rural i Cooperació, que s’imparteix a la Universitat Gaston Berger de 
Saint Louis, Senegal, i que dóna accés a una titulació que atorguen conjuntament la UGB, 
la Universitat de Barcelona i la UPC.  

Més informació:  https://www.upc.edu/ccd/noticies/master-desenvolupament-rural-i-
cooperacio-a-la-universitat-de-saint-louis-senegal 

 

Màster en Agricultura Ecològica  

Universitat:  UB 

Descripció:  Aquest màster té com a objectiu donar les bases per l’anàlisi i el funcionament 
dels agrosistemes, donar a conèixer tècniques de producció agrària i ramadera 
respectuoses amb el medi ambient. Així mateix, forma a especialistes per a) realitzar 
tasques d’investigació i assessorament en finques i empreses del sector de l’agricultura 
ecològica, per b) realitzar les tasques de control de la producció agrària ecològica i c) per 
donar suport al desenvolupament del sector de la producció ecològica. 

Més informació:  http://www.ub.edu/masterae/  
 

Màster d'alimentació, societat i polítiques aliment àries internacionals  

Universitat:  UOC 

Descripció:  Els nostres programes són dissenyats per a les persones interessades en una 
comprensió i una anàlisi més àmplies de l'agricultura i de la política alimentària, i les que 
volen augmentar els seus coneixements sobre els factors socials, culturals i econòmics que 
influeixen en el desenvolupament i l'aplicació de la governança agrària i hi donen forma. 

Més informació:  http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/sistemes-alimentaris/oferta-
formativa/z_old/masters_alimentacio_societat_internacionals/index.html  

 

Postgrau de Sistemes alimentaris i governança   

Universitat:  UOC 

Descripció:  El programa comença explorant temes clau en els estudis alimentaris, 
conceptualitzant els sistemes alimentaris i contextualitzant el comerç dels productes 
agroalimentaris. Els alumnes també aprendran destreses i mètodes de recerca i d'anàlisi 
política. 

Més informació:  http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/sistemes-alimentaris/oferta-
formativa/z_old/diploma_sistemes_alimentaris_governabilitat/index.html 

 

Màster en Gestió Ambiental i Sostenibilitat  

Universitat:  UVic 

Descripció:  El Màster en Gestió Ambiental i Sostenibilitat aporta coneixements teòrics i 
pràctics sobre les principals estratègies i instruments de gestió encaminats a assolir els 
més alts nivells de qualitat ambiental i avançar vers models sostenibles de 
desenvolupament socioeconòmic. 



Fundació Autònoma Solidària 
Formació de màster i postgrau en l’àmbit de la sobirania alimentària 

 

Més informació:  http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/masters/master-en-gestio-
ambiental-i-sostenibilitat  
 

Màster en Planificació, Intervenció i Gestió sosten ible del Medi Rural  

Universitat:  UVic 

Descripció:  El Màster en Planificació, Intervenció i Sostenible del Medi Rural s’ofereix amb 
l’objectiu de formar especialistes en la planificació i gestió sostenible del medi rural amb 
una visió multidisciplinar dels diferents àmbits d’estudi del territori. Per aquest motiu, el 
programa s’estructura en un primer bloc de diagnosi, un segon de planificació i un tercer 
d’intervenció i gestió. 

Més informació:  http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/masters/master-en-planificacio-
intervencio-i-gestio-sostenible-del-medi-rural 

 

 


