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FORMACIÓ DE POSTGRAU 

 

Màster en Seguretat Alimentària (UB-UAB-ACSA) 

 

L'objectiu del màster és que els estudiants s'especialitzin en l'àmbit de la seguretat alimentària. Aquesta 

formació pot servir tant per iniciar-se en la recerca científica (estudis de doctorat) com per contribuir a la 

gestió de la seguretat alimentària ja sigui en l'àmbit de l'empresa privada agroalimentària o de 

l'administració pública, sempre en el marc d'un equip multidisciplinari. 

 

Universitats Participants 

• Universitat Barcelona  
• Universitat Autònoma de Barcelona  
• Universitat Pompeu Fabra  

Crèdits 60 

Modalitat de docència Presencial 

Complements de formació No 

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

Places 40 

Idioma de docència català i castellà 

Preu orientatiu per crèdit 
27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la 

UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022 

Coordinació MA. CARMEN VIDAL CAROU 

Adreça electrònica secretaria.campusalimentacio@ub.edu 

Inscripcions Fins el 15/07/2022 

 

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/masters-universitaris/-

/ensenyament/detallEnsenyament/483631  
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Màster de Nutrició a l'Activitat Física i a l'Esport 

 

L’objectiu del màster és que els estudiants siguin capaços d’analitzar, elaborar i recomanar patrons 

dietètics correctes aplicats a la pràctica esportiva: descans, entrenament, precompetició, competició i 

recuperació. 

 

Més informació: 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011749/index.ht

ml  

 

  

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  20/10/2022 

Inscripcions  Fins el 6/9/2022 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011749/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/202011749/index.html
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Màster en Alimentació, Ètica i Dret 

 

Els objectius del màster són: 

• Proporcionar una visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques. 

• Aconseguir una formació interdisciplinària en el tractament dels diferents problemes, siguin 

filosòfics, mèdics, científics o derivats de les aplicacions de la recerca i del seu tractament jurídic. 

• Contribuir a clarificar el debat al voltant de les qüestions fonamentals de la bioètica, discussió i 

decisió que pertanyen per la seva pròpia natura a la societat en el seu conjunt. 

• Capacitar per a la presa racional de decisions en problemes sorgits dels avenços científics i de 

tecnologia, fomentant el treball en equip entre els diferents professionals implicats. 

• Formar futurs especialistes en Bioètica i Dret que puguin respondre a la creixent demanda 

d'experts en aquests temes. 

 

Més informació: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/master/master-en-bioetica-i-dret  

 

 

Crèdits 120 

Modalitat de docència Online o semipresencial  

Centre de gestió Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Idioma de docència Castellà i català 

Preu matrícula 

Mòdul I: 3.045 €* 

Mòdul II: 4.265 €* 

*L'import no inclou una taxa de 70 euros en concepte de serveis de 

campus virtual que estableix la UB. 

Coordinació/direcció MARIA CASADO 

Adreça electrònica master.bd@ub.edu 

Inici docència  1/10/2022 

Inscripcions  Fins el 15/09/2022 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/master/master-en-bioetica-i-dret
mailto:master.bd@ub.edu


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  14/10/2022 

Inscripcions Fins el 22/9/2022 

 

Més informació: 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/202111840/index.ht

ml  
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VOL REBRE INFORMACIÓ SOBRE LES NOSTRES ACTIVITATS?  

 

Si vol rebre informació sobre els màsters i cursos de postgrau que es realitzen al Campus de l’Alimentació 

de Torribera (Universitat de Barcelona) així com de les jornades i activitats científiques i professionals que 

s’hi realitzen, pot inscriure’s a la newsletter del Campus a través del següent enllaç:  

https://forms.office.com/r/iFmSr7Ayz5 

 

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