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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i 

l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Geografia, Medi Ambient i 

Planificació Territorial 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS     -- 

Proves per a més grans de 25 anys     -- 

*Nota de tall  a determinar juliol 2018 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.1 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.1 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.1 

 Economia de l’Empresa         0.1 

 Geografia         0.2 

 Grec         0.1 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts      0.1 

 Història de la Filosofia         0.1 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Llatí         0.1 

 Literatura Catalana         0.1 

 Literatura Castellana         0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS       0.2 

 Matemàtiques         0.2 

 Química         0.1 

 
 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El grau de Geografia, Medi Ambient i  

Planificació Territorial a la UAB 

 Un títol amb una visió transversal, que forma professionals capaços 

d’analitzar les dinàmiques socials, territorials i ambientals de forma 

integrada. 

 

 Són uns estudis amb una forta presència de les noves tecnologies (com els 

sistemes d’Informació Geogràfica) i la Teledetecció. 

 

 Formació científica adequada, en els aspectes bàsics tant d’anàlisi com de 

gestió ambiental i de planificació territorial i de ciutats. 

 

 



El grau de Geografia, Medi Ambient i  

Planificació Territorial a la UAB 

T'agradaria millorar el teu entorn? 

 

T’agrada trepitjar el territori i aprendre fora de l'aula? I fer-ho sabent 

per on et mous utilitzant mapes i GPS? 

 

T'impliques i vols millorar la teva ciutat, poble o barri i col·labores 

amb entitats locals?  



El grau de Geografia, Medi Ambient i  

Planificació Territorial a la UAB 

Tens opinió, ets una persona crítica i vols aportar propostes a les 

dinàmiques territorials?  

 

Vols ser un bon gestor/a i tens capacitat organitzativa? Voldries fer 

pràctiques en empreses? 

 

T'agrada el medi ambient però sempre has volgut estudiar una 

carrera multidisciplinar i transversal? 



Què necessites per estudiar aquest grau? 

 Compromís amb la protecció i la supervivència dels 

entorns naturals 

 Capacitat d’atenció i de percepció 

 Capacitat d’anàlisi 

 Habilitat amb les eines informàtiques 



Què necessites per estudiar aquest grau? 

  Gust pels viatges i la lectura 

  Respecte pels usos i costums socials 

  Capacitat d’observació i reflexió 

  Bona capacitat comunicativa i bona memòria 

  Predisposició i aptituds per al treball sobre el terreny 

 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 60 

 

Horari: un sol torn de matí 

 

Idioma: català, castellà i anglès 
 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

120 

54 

6 

Pràctiques 
 

Assignatura optativa de pràctiques externes (4t curs) 



Què aprendràs 



Què sabré fer 

 Estudis, projectes, cartografia i divulgació. Informes per a la gestió de 

conflictes territorials 

 Usar noves tecnologies per a l'elaboració de mapes amb imatges de 

satèl·lit  

 Catàlegs de paisatge 

 Informes i Estudis Ambientals i Paisatgístics.  



 Promoció del patrimoni 

 Projecte d’usos de la ciutat 

 Informes urbans de la qualitat i salut de les ciutats i d'identificació 

de dinàmiques de desigualtat social 

 Planejament urbà, rural, litoral i de muntanya 

Què sabré fer 



• Elaboració d'infografies i divulgació de les seves propostes 

• Elaboració de projectes turístics 

• Representar, cartografiar i fer els teus propis mapes 

• Creació d’escenaris i projeccions  

Què sabré fer 



Sortides professionals 

  Administració pública, des de local a internacional, en l’àmbit de la 

planificació i la  gestió del territori. 

  Consultories empresarials i altres empreses de serveis públics i privats, en 

temes  relacionats amb la informació geogràfica. 

  Gestió ambiental. 

  Planificació i gestió de la localització geogràfica de serveis públics 

(transport, habitatge). 

  Dinamització econòmica local. 

  Empreses, cooperatives i associacions dins l’àmbit de l’economia social. 

 



Sortides professionals 

 Gestió de projectes urbans. 

  Tècnics en empreses de producció cartogràfica i de productes relacionats amb 

la geoinformació. 

  Gestió d’espais naturals. 

  Planificació del medi rural. 

  Empreses de serveis ambientals. 

  Organitzacions no governamentals, tercer sector i altres associacions de 

cooperació internacional. 

  Ensenyament i recerca aplicada. 

 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


