
 

 

 

 

 

 

 

 

CURS 2021-22 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE POSTGRAU  

AL CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA 
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FORMACIÓ DE POSTGRAU 

 

Màster de Nutrició a l'Activitat Física i a l'Esport 

 

 

 

Més informació: 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011372/index.ht
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Crèdits 60 

Modalitat de docència Presencial 

Centre de gestió Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Idioma de docència Castellà 

Preu matrícula 
3.600,00 €. L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, 

en concepte de taxa administrativa. 

Coordinació/direcció ESTER FUSTÉ DOMÍNGUEZ 

Adreça electrònica campusalimentacio@ub.edu/ sdelgado@ub.edu 

Inici docència  14/10/2021 

Inscripcions  Oberta  

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011372/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011372/index.html
mailto:campusalimentacio@ub.edu/
mailto:sdelgado@ub.edu


Postgrau de Coaching nutricional i nous enfocaments a l'atenció al pacient 

 

L'objectiu d'aquest postgrau és formar professionals de la salut capaços d'acompanyar les persones per 

millorar la seva hàbits, alimentaris, equipant-los dels recursos, els coneixements i l'actitud necessària 

perquè el canvi sigui efectiu i sostenible en el temps. 

 

Crèdits 30 

Modalitat de docència Presencial 

Complements de formació No 

Centre de gestió Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

Idioma de docència castellà 

Preu matrícula 
1.800€.    L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en 

concepte de taxa administrativa 

Coordinació ANDREU FARRAN CODINA 

Adreça electrònica campusalimentacio@ub.edu/ sdelgado@ub.edu 

Inici docència  15/10/2021 

Inscripcions Oberta 

 

Més informació: 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/202011693/index.ht

ml  

 

  

mailto:campusalimentacio@ub.edu/
mailto:sdelgado@ub.edu
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/202011693/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/202011693/index.html


JORNADES I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES  

 

7 d’octubre  XI Jornades de Qualitat i Seguretat Alimentària. De 9 a 14:30 a la Sala de les Voltes. 

Organitza Analiza Calidad. 

8 i 9 d’octubre Jornades "Alimentació i sostenibilitat amb perspectiva culinària, acadèmica,social, 

educativa i de gènere". Organitzat per l'ajuntament de Santa Coloma i el Campus de l'Alimentació. 

13 i 14 d’octubre Jornades "El futur de l'alimentació: com conjugar salut i sostenibilitat" Aula Magna de 

l'edifici Històric. Organitzat per la UB, l'Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona i 

el Campus de l'Alimentació. 

 

Més informació: http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html  

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Triptic_Jornada_7_octubre.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Programa_jornades_capitalitat_Alimentaci_sostenibilitat.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Programa_jornades_capitalitat_Alimentaci_sostenibilitat.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Programa_jornades_capitalitat_Alimentaci_sostenibilitat.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Programa_jornades_capitalitat_Alimentaci_sostenibilitat.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Programa_jornades_capitalitat_Alimentaci_sostenibilitat.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html

