
Alimentació  
i Sostenibilitat

MÀSTER UNIVERSITARI
Aquest màster forma 
professionals amb una alta 
comprensió dels sistemes 
alimentaris, capaços de 
desenvolupar estratègies 
alimentàries saludables i 
sostenibles en diferents àmbits 
com a eina preventiva per 
mantenir la salut humana i la 
del planeta.

Som la 4a millor universitat 
catalana i 6a estatal. La 3a millor 
universitat jove catalana i 131a 
del món.



MÀSTER EN ALIMENTACIÓ I SOSTENIBILITAT

ECTS: 60 crèdits

Dates: d’octubre a juny

Modalitat: semipresencial i online

Idioma d’impartició: català i espanyol

Orientació: professionalitzador i de recerca

Coordinació: Dra. Míriam Torres (miriam.torres@uvic.cat)

Admissió: Consulteu els requisits d’accés i admissió al 
màster, www.uvic.cat/matricula-masters

Adreçat a: titulats universitaris en Farmàcia, Enginyeria 
Agrícola / Enginyeria Tècnica Agrícola (mòdul o 
especialitat en Indústies Agràries i Alimentàries), 
Nutrició Humana i Dietètica, Biologia, Ciències 
Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Més informació: www.uvic.cat/master-universitari/
alimentacio-i-sostenibilitat

DESCRIPCIÓ

El màster en Alimentació i Sostenibilitat té 
com objectiu dotar les persones titulades de 
les competències necessàries per respondre 
als desafiaments que afronta la humanitat 
lligats a una població mundial en creixement, 
la malnutrició en totes les seves formes i la 
degradació de l’entorn i els recursos naturals, 
mitjançant la promoció de la salut a través 
de l’alimentació saludable i sostenible. 

La formació del màster respon a aquests 
reptes i pretén formar professionals capaços 
d’aplicar estratègies en clau de sistema al-
imentari, tant en l’àmbit de la producció, la 
transformació, la distribució i el consum d’ali-
ments, que seran fonamentals per assegurar la 
salut i la qualitat de vida, tant de l’ésser humà 
com del planeta a curt, mitjà i llarg termini.

 

Matèries Assignatures Crèdits

Sistemes Alimentaris Sistemes Alimentaris i Salut Global

Dret a l’Alimentació i Sobirania Alimentària

Polítiques Agroalimentàries i Governança Alimentària

3

3

3

3

3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Producció d’Aliments  
i Sostenibilitat

Patrons Alimentaris i Sostenibilitat

Recerca

Qualitat i Seguretat Alimentària en la Transformació dels Aliments

Patrons Alimentaris, Salut i Sostenibilitat

Metodologia Avançada de Recerca

Indústria Alimentària, Comercialització i Sostenibilitat

Polítiques Alimentàries, Salut i Sostenibilitat

Plantejament Científic dels Estudis d’Alimentació  
i Sostenibilitat

Restauració Col·lectiva i Sostenibilitat

Estratègies Sostenibles d’Educació Alimentària

9Treball de Fi de Màster Treball de Fi de Màster

Matèries Optatives Pràctiques en Institucions

Agroecologia i Salut Global

Eines d’Avaluació d’Impacte Medioambiental

Emprenedoria, Innovació i Comunicació

Planificació Dietètica i Sostenibilitat

6

3

3

3

3

PLA D’ESTUDIS


