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Presentació

Actualment  la problemàtica del canvi ambiental està subjecta a canvis 
molt ràpids i de gran impacte, de manera que és molt important comptar 
amb professionals amb una formació especialitzada capaços d’abordar les 
transformacions que s’estan produint.
En aquest context, l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona ha 
programat ininterrompudament el Màster Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió 
des del curs 2013-2014. El programa del màster dóna una rellevància notable al 
canvi climàtic, un dels components principals  del canvi ambiental global. Posa 
l’accent en la mitigació dels seus impactes i l’adaptació del medi i la societat, en 
el marc de models integrats que facilitin la sostenibilitat ambiental, econòmica 
i social.

Objetius i característiques del màster

El màster pretén formar professionals competents en l’anàlisi, el diagnòstic 
i la gestió del canvi ambiental global per mitjà de l’aprofundiment en els 
coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris.
La perspectiva interdisciplinària des de la qual s’aborda el tema ambiental, tant 
des del vessant de la docència com dels continguts i les metodologies, fa únic al 
Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió de la UdG.

Professorat 

El màster compta amb l’experiència de professors de les Facultat de Lletres 
i de Ciències i de l’Escola Politècnica Superior que, a més de la docència 
que imparteixen, porten diversos Projectes de recerca, i están adscrits als 
departaments de Geografia, Física, Ciències Ambientals, Biologia, Enginyeria 
Mecànica i Informàtica, Matemàtica i Estadística.

El màster et proporcionarà

Coneixements fonamentals per a l’anàlisi, el diagnòstic i la gestió del canvi 
ambiental global.
Coneixements bàsics per gestionar la mitigació dels impactes en la societat i en 
el medi i facilitar la seva adaptació.
Destreses, habilitats i instruments per donar resposta a les problemàtiques 
abans esmentades.

Possibles sortides professionals
• Investigador en universitats, empreses o altres centres de recerca.
• Tècnic responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en 

l’Administració pública.
• Consultor ambiental.
• Gestor d’espais naturals protegits.
• Tècnic responsable de la realització i el seguiment d’auditories ambientals i 

estudis d’impacte ambiental.
• Professional del medi ambient en el sector industrial, dedicat a temes 

ambientals, o en enginyeries de processos ambientals.
• Accés al Doctorat

Màster en Canvi 
Ambiental: Anàlisi i 
Gestió

Tipus:
Professional i d’investigació 

Durada:
60 ECTS (un curs acadèmic)

Període lectiu
anual (d’octubre a juny)

Règim:
Temps complet

Nombre màxim de places
40

Preu
2.767 €
3.952 € estudiants estrangers no 
membres de la Unió Europea.
El preu de la matrícula a màsters 
oficials es fixe a través d’un decret 
aprovat anualment per la Generalitat 
de Catalun-ya. Els preus publicats 
corresponen al curs 2017-2018.
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Asignatures ECT

Mòdul I Anàlisi i diagnosi del canvi ambiental 30

Bases científiques del canvi ambiental 9

Impactes sobre el medi natural 9

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge 9

Pràctiques integrades 3

Mòdul 2 Instruments per a la gestió  (6 asignatures optatives a escollir) 18

Mòdul 3 Treball final de màster 12

Total 60

Estructura curricular

Mòdul 2. Instruments per a la gestió (optatives) 
L’estudiant ha de cursar 18 crèdits d’aquest mòdul, que té com a objectiu aconseguir habilitats i conèixer els instruments que 
donin respostes a les problemàtiques que s’aniran desenvolupant en el mòdul d’anàlisi i diagnòstic del canvi ambiental. Cada 
assignatura és de 3 crèdits i l’estudiant ha d’escollir 6 assignatures de les que s’ofereixen en el curs acadèmic:

• Fonaments de SIG
Estudi de les aplicacions bàsiques dels sistemes d’informació geogràfica.   

• Aplicacions SIG a l’anàlisi ambiental
Tècniques d’anàlisi espacial dels models ràster i vectorial. 

• Anàlisi multivariable de dades ambientals
Coneixements d’anàlisi estadística multivariable, posant èmfasi en la seva aplicació.

• Models per a la gestió ambiental
Conceptes bàsics referents a la modelització des de la conceptualització fins al calibratge i validació de models. Instruments 
d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i Paisatge

• Anàlisi de la normativa i dels instruments de planificació i gestió territorial, urbanística i del paisatge.
Adaptació i mitigació. 

• Dimensió geopolítica i instruments públics de regulació
Anàlisi de la dimensió política i geopolítica de les principals estratègies i actuacions que es plantegen en l’abordatge de la 
mitigació / adaptació al canvi ambiental

• Eines per a la Biologia de la Conservació
Avaluació i priorització en biologia de la conservació: criteris i índexs de conservació

• Fauna: adaptacions i gestió
Adaptacions morfològiques, fisiològiques i de comportament de la fauna marina, terrestre i d’aigües epicontinentals als 
canvis ambientals

• Adaptacions de la flora: bases per a la seva gestió
Estratègies de les plantes per enfrontar-se als diferents factors del canvi global. Canvis en la fenologia de les plantes, en les 
comunitats vegetals i conseqüències sobre altres nivells tròfics.

• Gestió energètica
Eficiència i diversificació de fonts d’energia com a instruments determinants en la gestió energètica, la qual tindrà un paper 
fonamental en el futur de l’evolució global.

• Emissions i contaminació atmosfèrica
 Es presenten els components de la contaminació atmosfèrica, fent èmfasi en les principals problemàtiques: contaminació 
fotoquímica urbana, contaminació per partícules, dispersió a mitja i llarga distància de contaminants emesos per grans fonts 
emissores.

Mòdul 3. Treball final de màster (12 crèdits obligatoris)
El treball final de màster comporta la realització per part de l’estudiant i de manera individual, un projecte, estudi o memòria 
que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster. Es podrà fer recerca en una empresa privada o en 
l’administració pública, o en un dels grups de recerca de la UdG que participin en el Programa de Doctorat en Medi Ambient.
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