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3. UN PARADIGMA DE TRANSVERSALITAT. EL FET 
AMBIENTAL EN LA DOCÈNCIA DE LA UB  
 
 
 
 
 
La universitat té en la docència un dels seus eixos bàsics d’activitat, i en aquest àmbit exerceix 
una funció essencial en la transmissió de coneixements, en la generació de valors, i en la 
formació de professionals que aplicaran el saber adquirit durant el pas per la universitat al 
llarg de tota la seva vida laboral. Tot i que no es pot imputar als titulats universitaris tot el pes 
de l’impacte que l’activitat antròpica exerceix sobre el medi, sí que hi juguen un paper essen-
cial en tant que són actors importants en els àmbits de decisió tècnica, econòmica i política. 
 
En aquest sentit, la presència del fet ambiental en la docència universitària ha de contribuir a 
difondre com una taca d’oli entre tota la societat valors de respecte pel medi i tecnologies de 
producció més netes, que en conjunt contribueixin a avançar cap a la sostenibilitat. 
 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ESTUDIANTS MATRICULATS EN 
ENSENYAMENTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (1992-2004)
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NOTA: Els valors d’estudiants matriculats el curs 2003-04 són provisionals fins el mes de desembre de 2003. 
 

FIGURA 3.1 
 

La Universitat de Barcelona té una responsabilitat especial en el conjunt de les institucions 
d’ensenyament superior de l’àmbit català, ja que concentra al voltant del 30 % dels estudiants 
de la comunitat autònoma, tot i el descens d’alumnes matriculats en els diferents nivells 
d’ensenyament que s’ha registrat durant els darrers anys (vegeu la figura 3.1). 
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Com que aquesta docència abasta un nombre d’estudiants tan significatiu, la diagnosi de la 
docència ambiental de la UB no reflecteix només el nombre d’assignatures o crèdits que s’hi 
imparteixen, sinó que també és un referent de la incidència que la transmissió de coneixe-
ments i valors entorn al fet ambiental pot tenir sobre el territori en què s’ubica. 
 
Al llarg d’aquest capítol es desenvolupa una anàlisi detallada de la presència de continguts 
ambientals en ensenyaments de primer i segon cicle, programes de doctorat, màsters, post-
graus i cursos d’extensió universitària (certificats d’aprofitament, cursos d’estiu, etc.). L’activitat 
formativa relacionada amb el medi ambient és molt superior, i comprèn també activitats de 
lliure elecció, conferències, seminaris, jornades, debats, etc., però no han estat incloses en 
aquesta diagnosi. 
 
Aquesta anàlisi ha requerit un gran esforç de recopilació d’informació, ja que per assegurar 
una correcta identificació dels continguts ambientals s’ha desenvolupat  un estudi sistemàtic 
dels programes docents de cadascuna de les assignatures. Les fonts d’informació han estat, 
principalment, les pàgines web de l’Àrea Acadèmica i de l’Estudiant, i les guies de l’estudiant 
dels diferents ensenyaments, que en alguns casos estan disponibles a les diferents facultats i 
escoles universitàries, però en molts altres només s’han pogut consultar a les secretaries de 
centre. 
 
Tal i com es podrà comprovar a continuació, en haver desenvolupat aquest tipus d’anàlisi no 
només ha estat possible identificar quins ensenyaments inclouen el fet ambiental en la seva 
docència, sinó també en quina mesura, amb quin tipus de continguts, i quines possibles 
accions de millora s’hi poden introduir, bé per corregir les mancances existents, o per com-
pletar un procés d’ambientalització ja encetat des de fa temps. 
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3.1. ENSENYAMENTS DE PRIMER I SEGON CICLE 
 
 
L’estudi de continguts mediambientals corresponents als programes docents dels ensenya-
ments de primer i segon cicle impartits en centres propis de la UB durant el curs 2000-2001 
s’ha completat amb una anàlisi addicional dels plans d’estudis de les titulacions de nova 
creació per al curs 2003-2004 (Arqueologia, Ciències del Treball, Ciències Ambientals, Engi-
nyeria de Materials, Enginyeria Tècnica de Sistemes, Formació a les Organitzacions, i 
Pedagogia Social). 
 
No s’ha estimat necessari realitzar una nova actualització per a la resta d’ensenyaments,  
perquè no hi ha hagut canvis radicals en els plans d’estudis respecte al curs analitzat, i durant 
els tres anys transcorreguts no s’ha implantat cap pla d’ambientalització docent que pogués 
incrementar significativament la presència de continguts ambientals en les titulacions. 
 
L’oferta docent de primer i segon cicle analitzada en aquesta diagnosi ascendeix a 4.800 
assignatures i 30.790 crèdits repartits entre 77 ensenyaments, de les quals 189 assignatures i 
1.249 crèdits corresponen a les titulacions de nova creació, analitzades per al curs 2003-04, i 
la resta a ensenyaments que ja s’impartien el curs 2000-01. 
 
Aquestes dades són molt superiors al nombre de crèdits i matèries reals impartides pels pro-
fessors de la UB, ja que hi ha assignatures obligatòries que són comunes a dos o més 
ensenyaments, i matèries optatives que es poden cursar en diferents llicenciatures de la matei-
xa facultat. En aquest sentit, convé deixar constància de les peculiaritats següents: 
• Només s’han inclòs com a assignatures de lliure elecció les que figuren detallades a la 

guia de l’estudiant. 
• Les assignatures optatives d'Història de l'Art procedents dels ensenyaments de Geografia i 

Història s'han comptabilitzat repartides al 50 % entre el 1r i el 2n cicle, ja que es poden 
cursar indistintament en tots dos. 

• A l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural s'ha analitzat el pla d'estudis de l'any 
2000. Les assignatures del pla d'estudis de 1994, que s'impartien per darrera vegada el 
curs 2000-2001, no s'han inclòs a l'estudi. 

• Els ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història tenen un ampli ventall 
d’assignatures optatives de 2n cicle. Bona part d’aquestes corresponen a matèries impar-
tides a la resta de llicenciatures de la facultat, que es poden cursar com a optatives per 
seguir una línia orientada a la docència de batxillerat. 

• L’ensenyament propi de Meteorologia i Climatologia, es troba compartit per les facultats 
de Geografia i Història i Física. Per aquesta raó, les dades corresponents a assignatures i 
crèdits s’han repartit a un 50 % entre els dos centres. 

• A Matemàtiques no s'inclouen les assignatures introductòries de Semestre Zero; a Enginye-
ria Química i Ciència i Tecnologia dels Aliments no s'han comptabilitzat els complements 
de formació. 

• Dues assignatures optatives de l'ensenyament de Física que es poden cursar indistintament 
a 1r o a 2n cicle han estat comptabilitzades a 1r cicle. 

• A Enginyeria Geològica només s'inclouen les assignatures impartides a la UB. La resta, 
fins a completar l'oferta de l'ensenyament, corresponen a la UPC. 

• No es detallen en aquesta diagnosi els resultats d’ensenyaments que durant el curs 2003-
2004 encara pertanyien a centres adscrits (Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Acti-
vitat Física i l'Esport, Cinema i Audiovisuals, i Turisme). 
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L’anàlisi de la presència ambiental als ensenyaments basada exclusivament en la proporció 
d’assignatures i crèdits que inclouen aquest tipus de continguts presenta grans limitacions, ja 
que no permet valorar quin grau de rellevància assoleixen en el conjunt de cada assignatura. 
 
En la realització d’aquesta diagnosi vam detectar la necessitat de desenvolupar una eina 
d’anàlisi que reflectís la ‘intensitat’ amb que el fet ambiental s’inclou, tant en cada assignatu-
ra en particular, com en l’itinerari curricular de cada ensenyament, diferenciant 
qualitativament si els continguts ambientals constitueixen només un referent conceptual, si 
serveixen com a recurs de suport per a altres tipus de continguts, o si formen un conjunt amb 
entitat pròpia. 
 
Partint d’aquest plantejament, i tenint en compte els continguts ambientals detectats en 
l’anàlisi detallada dels programes docents de cadascuna de les assignatures impartides en els 
diferents ensenyaments impartits a la UB, es va establir un sistema de classificació format per 
cinc grups, definits en funció de la importància relativa que assoleix el fet ambiental en el 
respectiu programa: 
• Assignatura tipus 0. Totes les que estan mancades de continguts ambientals, a més de les 

assignatures que presenten metodologies tradicionalment utilitzades per disciplines ambi-
entals eines estadístiques, tècniques d’anàlisi, etc. quan al programa docent no es fa 
menció explícita de la seva aplicació pràctica en estudis ambientals. 

• Assignatura tipus 1. La temàtica ambiental inspira l’assignatura, parcialment o  totalment, 
però els seus continguts són tractats des d’una altra especialitat. Un exemple el constituei-
xen algunes assignatures de Belles Arts, Filologia o Història de l’Art, en què la natura i el 
paisatge són objecte d’estudi en relació amb moviments artístics. 

• Assignatura tipus 2. Són les que utilitzen material de treball de temàtica ambiental (biblio-
grafia, estadístiques, cartografia, etc.), malgrat que els continguts no tractin qüestions 
relatives al medi ambient, o les que desenvolupen eines metodològiques (tècniques esta-
dístiques, models d’anàlisi, etc.), fent menció explícita de la seva aplicació pràctica en 
estudis ambientals. 

• Assignatura tipus 3. El contingut mediambiental és l’objecte d’estudi en una part del tema-
ri, però en cap cas constitueix l’eix vertebrador de l’assignatura ni és el tema principal del 
programa docent. 

• Assignatura tipus 4. L’assignatura presenta un contingut majoritàriament o totalment 
ambiental. En molts casos, n’hi ha prou amb llegir el títol per classificar-la en aquest grup, 
ja que tots els continguts s’estructuren entorn del fet ambiental. 

 
Un cop classificades les assignatures, s’assignà a cadascuna d’elles un valor entre 0 i 4, 
corresponent al grup en què van quedar enquadrades, i es va desenvolupar un índex qualita-
tiu que sintetitzés en un únic valor els continguts ambientals impartits en un determinat 
ensenyament, fent possible avaluar la seva importància relativa en el conjunt de la docència 
més enllà de la simple proporció calculada sobre la base de la selecció o exclusió 
d’assignatures senceres. Aquest índex de continguts ambientals (en endavant ICA), es pot 
aplicar tant a les assignatures (ICAa) com als crèdits (ICAc), segons les formulacions que es 
detallen a continuació: 

ICAa = (ΣAj / NA) / 4, 
on ΣAj és el sumatori del valor de continguts ambientals corresponent a cada assig-
natura, i NA és el nombre total d’assignatures, o 

L’ÍNDEX DE CONTINGUTS AMBIENTALS: UNA EINA D’ANÀLISI QUALITATIVA 
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ICAc = (ΣCj / Nc) / 4 
on ΣCj és el sumatori del producte entre el valor de continguts ambientals corresponent 
a cada assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa assignatura, i Nc és el nombre 
total de crèdits de l’ensenyament. 

 
Aquests índexs proporcionen un valor estandarditzat, de forma que un valor pròxim a 0 evi-
dencia que els continguts ambientals són gairebé inexistents, mentre que si s’apropa a 1 
permet detectar que l’ensenyament integra el fet ambiental amb la major intensitat en totes 
les seves assignatures. 
 
Gràcies a la simplicitat de construcció de l’índex, és possible preveure quin valor s’assolirà en 
funció de la ‘intensitat’ predominant dels continguts ambientals en les assignatures de 
l’ensenyament. Així, un ensenyament en què la meitat de les assignatures siguin de tipus 4, 
assolirà un índex de 0,50; si totes les assignatures inclouen continguts ambientals en una part 
del temari, el valor de l’índex serà el mateix. D’altra banda, serà molt difícil que l’índex arribi 
a 0,50 basant-se en assignatures de tipus 2 (tot l’ensenyament hauria d’incloure aquest tipus 
de continguts), mentre que amb un 100 % d’assignatures de tipus 1 només s’arribaria a un 
valor de 0,25. 
 

CORRESPONDÈNCIA DE VALORS ENTRE ELS ÍNDEXS ICAA / ICAC PER A PROGRAMES TEÒRICS 
FORMATS PER UN PERCENTATGE DETERMINAT D’ASSIGNATURES AMB CONTINGUTS DE TIPUS X 

 
 Assignatura tipus  Assignatura tipus 
 4 3 2 1  

Valor 
ICA 4 3 2 1 

100% 1,00 0,75 0,50 0,25  0,750 75% 100% Insuficient Insuficient 
75% 0,75 0,56 0,375 0,187  0,500 50% 75% 100% Insuficient 

66,67% 0,67 0,50 0,33 0,167  0,375 37,5% 50% 75% Insuficient 
50% 0,50 0,375 0,25 0,125  0,250 25% 33,33% 50% 100% 

33,33% 0,33 0,25 0,167 0,08  0,125 12,5% 16,67% 25% 50% 
25% 0,25 0,187 0,125 0,06  0,050 5% 7,5% 10% 20% 
20% 0,20 0,15 0,10 0,05       

 

L’ICA no s’ha plantejat en cap cas com una eina per valorar o prioritzar assignatures i ense-
nyaments, sinó que només pretén establir una metodologia de comparació del nivell de 
tractament del fet ambiental entre els diferents programes docents. De fet, molts ensenya-
ments d’escassa tradició ambiental tindran un sostre d’ICA situat entorn al 0,125, ja que 
només poden aspirar a incloure continguts ambientals en un nombre limitat d’assignatures, 
que a més seran majoritàriament de tipus 1/2, donat que no s’hi pot justificar la inserció 
directa del fet ambiental en el temari. 
 
L’aplicació de l’ICA en els ensenyaments de 1r, 2n i 3r cicle de la UB posa de manifest la 
dificultat d’assolir valors alts a mesura que augmenta el nombre d’assignatures/crèdits que 
conformen la titulació, ja que es perd especificitat i el fet ambiental queda difuminat en el 
conjunt dels conceptes que integren una disciplina. D’aquesta forma, només trobarem un ICA 
proper a 1 en els programes de doctorat i els títols de postgrau i màster, ja que el seu grau 
d’especialització permet desenvolupar en profunditat continguts específicament ambientals. 
 
L’ICA es diferencia d’altres indicadors d’avaluació de l’ambientalització curricular, com els 
desenvolupats a la UPC, la UAB i la UdG, en què es fixen objectius màxims d’ambientalització 
per als continguts i materials de treball de cada assignatura, es contemplen canvis d’actitud 
en la pràctica docent (utilitzar suport electrònic en treballs o pràctiques per estalviar paper, ús 
de paper reciclat, apagar els llums o els ordinadors quan el seu ús no sigui necessari, etc.), o 
es consideren aspectes metodològics. 

PER A LA DIAGNOSI DEL FET AMBIENTAL EN LA DOCÈNCIA 
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Per tipus d’assignatura, la major part de la docència es reparteix entre les obligatòries de 1r 
cicle i les optatives de 2n cicle, amb prop d’un 30 % del total d’assignatures i crèdits cadascu-
na. Les optatives de primer cicle sumen un 23 % de l’oferta docent, i les obligatòries de segon 
cicle se situen en un 14 %. Finalment, les matèries de lliure elecció només arriben al 3 % de 
les assignatures analitzades. La mitjana de crèdits de cada assignatura se situa entre 5,3 i 
7,0, ja que la major part de matèries impartides són de 6 crèdits. 
 
Aquesta distribució es correspon amb l’estructura predominant en els ensenyaments de la UB, 
amb un 1r cicle dominat per assignatures troncals i obligatòries que es completa amb una 
mínima oferta d’optatives per començar a orientar l’alumnat en les diferents especialitats, i un 
2n cicle en què les matèries obligatòries són minoritàries en comparació amb l’ampli ventall 
d’optatives que permeten completar l’especialitat escollida. Les assignatures de lliure elecció 
mantenen un caràcter complementari per donar a l’alumne certa llibertat en l’elaboració del 
seu currículum, però no suposen en cap cas un percentatge significatiu de l’oferta docent.  
 
Evidentment, la realitat de cada ensenyament presenta variacions respecte a aquest model. 
S’observen diferents estructures en funció del tipus de titulació (diplomatura, llicenciatura, 
graduat superior, o enginyeria) o de la facultat on s’imparteix cada estudi (per exemple, a 
Farmàcia, Biologia, Geologia i Psicologia no hi ha optatives de primer cicle). 
 
Per exemple, hi ha llicenciatures com Belles Arts, Medicina, Història o Farmàcia que arriben a 
oferir més de 150 assignatures i un miler de crèdits, quan només es poden cursar un màxim 
de 300 crèdits repartits en un nombre d’assignatures inferior a la cinquantena, ja que són 
ensenyaments amb itineraris d’especialització que compten amb assignatures obligatòries i 
optatives de segon cicle diferents per a cada línia. En l’extrem contrari trobem ensenyaments 
d’un sol cicle, com les diplomatures de Criminologia i Política Criminal, Investigació Privada, i 
Estudis Immobiliaris i de la Construcció, o l’ensenyament de segon cicle en Meteorologia i 
Climatologia, que concentren la docència en matèries obligatòries, amb només una vintena 
d’assignatures i menys de 200 crèdits. 
 
Aquestes característiques formals, malgrat no tenir relació directa amb el fet ambiental, afec-
ten directament la distribució relativa de continguts ambientals en els centres i en els propis 
ensenyaments, i generen, a més, grans diferències quan s’analitzen els resultats de la docèn-
cia ambiental en termes absoluts (nombre total d’assignatures i crèdits impartits) o relatius 
(proporció d’assignatures i crèdits en què s’imparteixen continguts ambientals). 
 
Respecte a la docència ambiental, han estat identificades 662 assignatures i 4.131 crèdits, 
que suposen gairebé un 14 % de les matèries impartides a la UB. Com es podrà comprovar 
en l’apartat 3.2, aquest percentatge és similar a l’observat per als estudis de doctorat, la qual 
cosa confirma que el fet ambiental ocupa un lloc destacat i consolidat en tots els nivells de la 
docència universitària. En comparació amb la docència ambiental d’altres universitats del 
nostre entorn, ens trobem en una situació semblant als ensenyaments de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), on el percentatge d’assignatures ambientalitzades ha anat 
augmentant des de l’11,5 % de l’any 1997 fins al 16,1 % de 2001. 
 
En funció del tipus d’assignatura, s’observa que el medi ambient tendeix a impartir-se com a 
especialització o complement en cada ensenyament més que no pas com a contingut bàsic de 
la titulació, ja que 
• les optatives polaritzen la major part de l’oferta mediambiental (un 21 % les optatives de 

1r cicle, i un 37 % les de 2n cicle), 
• les de lliure elecció sumen un 6 % de la docència ambiental, i dupliquen la proporció 

d’aquest tipus de matèries respecte a l’oferta docent total, i 
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• les obligatòries de 1r cicle de caràcter ambiental redueixen la seva presència al 19 % 
(assolien un 28 % de la docència total), mentre que les obligatòries de segon cicle (16 %) 
tot just se situen en la mateixa proporció que el conjunt de la docència impartida a la UB. 
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FIGURA 3.2 

 

A conseqüència d’aquesta distribució, les assignatures de lliure elecció són les que assoleixen 
la major proporció de continguts ambientals amb un 23 %, seguides de les optatives de 2n 
cicle que se situen en un 16 %, mentre que només es troben presents en un 10 % de les as-
signatures obligatòries de 1r cicle (vegeu la figura 3.2). 
 
L’aplicació de l’indicador de continguts ambientals proposat en aquesta diagnosi, segons el 
qual s’atorga a cada assignatura un valor sencer entre 1 i 4 en funció de la rellevància que 
ocupa el fet ambiental en el programa docent, proporciona els resultats següents: 
• Gairebé un 80 % de les matèries ambientals detectades presenten aquest tipus de contin-

guts específicament exposats en una part del temari (el 58 % són de nivell 3), o en la seva 
totalitat (un 17 % són de nivell 4). 

• Les assignatures inspirades en el medi ambient per desenvolupar conceptes propis de 
l’especialitat científica (nivell 1) o que utilitzen material ambiental com a suport docent (ni-
vell 2), tot just sumen el 25 % de les matèries ambientals identificades. 

• Si l’anàlisi conjunta de les matèries ja evidenciava que la major proporció d’assignatures 
ambientals s’assolia en l’especialització de 2n cicle i lliure elecció, cal afegir que un 51 % 
de les assignatures de nivell 4 s’imparteixen al bloc d’optatives de 2n cicle. Així, les línies 
d’especialització no només concentren el major nombre d’assignatures ambientals en 
termes absoluts, sinó també en relació amb el nivell de continguts ambientals presents al 
programa. 

• Les assignatures dels nivells 1 i 2 són proporcionalment més abundants entre les obligatò-
ries de 2n cicle que en la resta de grups. Això posa de manifest que els ensenyaments que 
tradicionalment han tingut poca relació amb el medi ambient, i que només poden oferir 
continguts ambientals plantejant-los des de la perspectiva pròpia de l’especialitat científica 
o emprant recursos ambientals com a suport de docència no ambiental (Filosofia, Història 
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de l’Art, Educació Social, Belles Arts, etc.), opten per presentar-los preferentment en els 
cursos més avançats de la titulació en el marc de matèries troncals o obligatòries. Aquesta 
característica proporciona un petit avantatge per a aquestes titulacions que, malgrat oferir 
continguts ambientals molt escassos en relació amb la docència total, els imparteixen a la 
totalitat de l’alumnat que cursa l’ensenyament. 
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FIGURA 3.3 

 

Quan afinem l’anàlisi al nivell de les facultats on s’imparteixen els ensenyaments, cal tenir en 
compte que la distribució de la docència ambiental de 1r i 2n cicle està relacionada, en part, 
amb la pròpia caracterització del conjunt d’ensenyaments impartits, ja que quatre facultats 
sumen prop de la meitat de l’oferta docent de tota la UB com a conseqüència de la diversitat 
de titulacions que imparteixen: Filologia, amb 15 ensenyaments, concentra un 15 % de les 
assignatures i un 17 % dels crèdits totals, Formació del Professorat imparteix un 14 % de 
l’oferta docent, repartida entre 7 titulacions, Geografia i Història (amb 4,5 ensenyaments, ja 
que Meteorologia i Climatologia és compartit amb la Facultat de Física), i Ciències Econòmi-
ques i Empresarials (amb 8 titulacions), ofereixen un 8,5 % de la docència total de la UB cada 
una. 
 
En l’extrem contrari trobem les facultats (Belles Arts, Medicina, Física, Filosofia, Geologia, 
Psicologia, Matemàtiques, Odontologia, i Biblioteconomia i Documentació) o escoles universi-
tàries (Infermeria) que només compten amb una o dues titulacions, i que sempre sumen 
cadascuna menys d’un 4 % de l’oferta docent total de crèdits i assignatures. 
 
Les facultats que concentren el major nombre de crèdits i assignatures amb continguts ambi-
entals són pràcticament les mateixes que lideraven l’oferta total (vegeu la taula 3.I), amb 
l’excepció de Filologia, que desapareix dels primers llocs en sumar menys de l’1 % de la 
docència ambiental de la UB, i Biologia que, a causa de la seva llarga tradició d’estudis 
d’ecologia i de la recent incorporació de la llicenciatura de Ciències Ambientals, assoleix un 
17 % dels crèdits i les assignatures malgrat que només representa un 3,8 % de l’oferta docent 
total. 
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TAULA 3.I. DISTRIBUCIÓ PER FACULTATS D’ASSIGNATURES I CRÈDITS 
 IMPARTITS EN ENSENYAMENTS DE 1r I 2n CICLE 

Centre  
Assig. 
Totals 

Crèdits 
Totals 

Assig. 
ambientals 

Crèdits 
ambientals 

% 
Assig. 
totals 

% 
Crèdits 
totals 

% Assig. 
ambientals 

% Crèdits 
ambientals 

Belles Arts 172 1.113 18 117 3,52 3,55 2,51 2,63 
Filologia 737 5.346 6 36 15,08 17,05 0,84 0,81 
Filosofia 94 573 12 72 1,92 1,83 1,67 1,62 
Geografia i Història 418 2.820 94 660 8,55 8,99 13,11 14,84 
Dret 306 1.584 17 90 6,26 5,05 2,37 2,02 
C. Econòmiques i Emp. 405 2.563 45 291 8,29 8,18 6,28 6,54 
E.U. Estudis Empresarials 184 1.224,5 9 42 3,77 3,91 1,26 0,94 
Biologia 189 1.210,5 123 781,5 3,87 3,86 17,15 17,57 
Física 112 770,5 7 45 2,29 2,46 0,98 1,01 
Geologia 94 578,5 35 229,5 1,92 1,85 4,88 5,16 
Escola de Gemmologia 5 206 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matemàtiques 80 717 0 0 1,64 2,29 0,00 0,00 
Química 204 1.207 49 279 4,17 3,85 6,83 6,27 
Farmàcia 199 1.341 61 360 4,07 4,28 8,51 8,09 
Medicina 149 916 14 112 3,05 2,92 1,95 2,52 
Odontologia 70 387,5 12 65 1,43 1,24 1,67 1,46 
E.U. Infermeria 99 516,5 6 39 2,03 1,65 0,84 0,88 
Psicologia 86 544 7 48 1,76 1,74 0,98 1,08 
Biblioteconomia i Doc. 65 396 1 4,5 1,33 1,26 0,14 0,10 
Pedagogia 197 1.182 14 85,5 4,03 3,77 1,95 1,92 
Formació Professorat 711 4.195,5 101 585 14,55 13,38 14,09 13,15 
 

En l’Àrea de Ciències Humanes i Socials prop de tres quartes parts de les assignatures i crè-
dits ambientals es concentren als ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història, gràcies 
a la forta presència d’aquest tipus de continguts en l’ensenyament de Geografia, a més de les 
assignatures d’aquesta titulació que s’ofereixen com a optatives en la resta d’ensenyaments 
de la mateixa facultat. No és estrany, per tant, que un 23 % de la docència de la Facultat de 
Geografia i Història tingui relació amb el medi ambient una proporció pràcticament idènti-
ca a la detectada en els programes de doctorat, raó per la qual costitueix un dels principals 
jaciments de docència ambiental a la UB. 
 
A Belles Arts i Filosofia, el medi ambient considerat en un sentit ampli manté una presència 
molt significativa (entre un 10 i un 12 % de la docència total), especialment si tenim en comp-
te que aquestes són especialitats científiques amb escassa tradició ambiental. A Filologia el fet 
ambiental hi juga un paper testimonial, amb  menys d’un 1 % de l’oferta docent. 
 
En tota aquesta àrea predominen les assignatures de nivell 1, que prenen algun aspecte 
ambiental i el desenvolupen des del punt de vista propi de l’especialitat científica, en especial 
als ensenyaments d’Història, Història de l’Art, Belles Arts, Filosofia i Filologia. En alguns ca-
sos, el fet ambiental només es troba present en algun dels grups de què consta l’assignatura 
(per exemple, a Antropologia Filosòfica i Filosofia de la Ciència I i II, de la llicenciatura de 
Filosofia, o a Introducció al Projecte,  Tècniques i Tecnologies de les Arts I i II, i Llenguatges de 
l’Art II, de l’ensenyament de Belles Arts), de forma que els continguts ambientals ni tan sols 
arriben a ser oferts al conjunt dels alumnes que s’hi matriculen. 
 
Dintre de l’Àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials es detecta una polarització 
similar de crèdits i assignatures ambientals, ja que dues terceres parts són impartides a la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aquesta concentració és conseqüència tant 
de l’àmplia oferta d’ensenyaments existent a la facultat (vuit), com de la proporció 



UN PARADIGMA DE TRANSVERSALITAT. EL FET AMBIENTAL EN LA DOCÈNCIA DE LA UB  

 18 

d’assignatures i crèdits ambientals que s’hi imparteixen un 11 %, dades molt superiors a 
les de la Facultat de Dret (sis ensenyaments, per a un 5,5 % de crèdits i assignatures ambien-
tals), o de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials (tres titulacions, amb un 5 % 
d’assignatures ambientals, però només un 3,4 % de crèdits amb aquest tipus de continguts). 
 
Cal esmentar, en aquesta àrea, la significativa presència d’assignatures amb continguts am-
bientals en dos ensenyaments de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
(Sociologia i Economia, que seran objecte d’anàlisi posterior), i que el fet ambiental no hi és 
tractat de forma indirecta (assignatures de nivells 1 i 2), sinó que ocupa apartats específics 
dels programes docents, o fins i tot constitueix una matèria plenament ambiental, tal i com es 
posa de manifest a la Facultat de Dret, on 15 de les 17 assignatures detectades són de nivell 
3 i les altres dues són de nivell 4, amb continguts plenament ambientals (Dret del Medi Ambi-
ent, i Dret Internacional del Medi Ambient, ambdues optatives de 2n cicle). 
 
L’Àrea de Ciències Experimentals concentra un 25 % de l’oferta docent ambiental de la UB en 
els ensenyaments de 1r i 2n cicle, i comprèn un seguit d’especialitats científiques amb forta 
tradició ambiental, com Biologia, Química o Geologia, que constitueixen jaciments ambien-
tals de primer nivell en la nostra universitat. 
 
La docència ambiental està liderada per la Facultat de Biologia, que arran de la posada en 
marxa de la llicenciatura de Ciències Ambientals incrementat la proporció d'assignatures i 
crèdits ambientals fins al 58 % el curs 2003-2004 (es preveu un reforç d’aquest percentatge 
per al curs 2004-05, quan s’impartiran per primer cop les assignatures de setè i vuitè semes-
tre del nou ensenyament). En segon lloc trobem la Facultat de Química, amb un 23 % de les 
assignatures ambientals de l’àrea repartides entre les tres titulacions que s’hi imparteixen.  
Després hi ha la Facultat de Geologia, amb un 17 %, la Facultat de Física, amb només un 3 
%, i la Facultat de Matemàtiques i l’Escola de Gemmologia, on el fet ambiental no és present 
en cap crèdit o assignatura. 
 
Tal i com ja hem comentat, en l’Àrea de Ciències Experimentals s’ubiquen diversos jaciments 
de docència ambiental de la UB, amb tres facultats que superen la barrera del 20 % 
d’assignatures i crèdits amb continguts ambientals: 

• Biologia és la facultat amb titulacions més ambientalitzades de tota la UB, ja que més de 
la meitat de les assignatures i els crèdits dels ensenyaments de Biologia i Bioquímica van 
presentar continguts ambientals durant el curs 2000-2001, mentre que a la llicenciatura 
de Ciències Ambientals s’assoleix el màxim possible (100 % d’assignatures i crèdits). Com 
es podrà comprovar més endavant, aquesta proporció de continguts ambientals és supe-
rior a la dels programes de doctorat d’aquesta facultat 40 %, que presenten una 
oferta més diversificada en les àrees menys relacionades amb el medi ambient, com la 
genètica, la immunologia, la fisiologia, la biomedicina o la biologia cel·lular. 

• Química és un altre jaciment de docència mediambiental ja que un 24 % dels seus crèdits 
i assignatures presenten continguts ambientals. Aquesta proporció és inferior a la que 
s’obté en l’anàlisi dels estudis de doctorat del mateix centre, ja que en les titulacions de 1r 
i 2n cicle d’aquesta facultat el fet ambiental és un objecte d’estudi més en el conjunt de la 
docència impartida, amb algunes assignatures específiques i un bon nombre de matèries 
que inclouen continguts ambientals. En canvi, a 3r cicle trobem programes específics que 
tracten aquest tema en profunditat (vegeu l’apartat 3.2). 

• Geologia presenta una proporció de continguts ambientals propera al 40 %, especialment 
a causa de l’ensenyament d’Enginyeria Geològica, un dels més ambientalitzats a la UB en 
el conjunt de les titulacions de 1r i 2n cicle (compta, fins i tot, amb una línia específica 
d’especialització en medi ambient).  
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• Física compta amb una baixa presència de continguts ambientals (6 % de la docència 
total), s’hi imparteixen només 45 crèdits i 7 assignatures que tractin aquest tema directa-
ment o indirectament. La proporció quedaria reduïda a la meitat si no fos per l’oferta 
corresponent a la titulació de Meteorologia i Climatologia, compartida amb la Facultat de 
Geografia i Història, ja que a la llicenciatura de Física tot just s’han identificat quatre as-
signatures optatives de 2n cicle, i a Enginyeria Electrònica no s’han detectat continguts 
ambientals. 

• Matemàtiques i Gemmologia no tracten el fet ambiental en cap assignatura, la qual cosa 
farà necessària l’aplicació de mesures específiques d’ambientalització. 
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FIGURA 3.4 
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En el cas de l’Àrea de Ciències de la Salut, un 60 % de les assignatures i els crèdits ambien-
tals es concentren a la Facultat de Farmàcia, que supera àmpliament l’oferta docent de la 
resta de centres: 

• Farmàcia té un 31 % d’assignatures i un 27 % de crèdits amb continguts ambientals, una 
variació que s’explica perquè les matèries ambientalitzades tenen un nombre de crèdits in-
ferior al de la mitjana resultant per al conjunt d’assignatures de la facultat. En comparació 
amb els programes de doctorat, la proporció de continguts ambientals a 1r i 2n cicle és 
més de dues vegades superior. 

• Medicina presenta un 9 % d’assignatures i un 12 % de crèdits ambientals, proporció 
clarament superior a la dels programes de doctorat (2,5 %), però cal precisar que pràcti-
cament la meitat de les matèries són de nivell 1. Tal i com es podrà comprovar en l’anàlisi 
de l’ensenyament homònim, en aquesta disciplina científica el fet ambiental es combina 
amb assignatures que només prenen algun aspecte mediambiental com a referent per 
tractar-lo des d’una perspectiva purament mèdica, i matèries que analitzen específicament 
les conseqüències de determinades activitats o productes sobre el medi i la salut. 

• Psicologia compta amb un 8 % d’assignatures i crèdits ambientals, de forma que la do-
cència ambiental és proporcionalment superior a la detectada en els programes de 
doctorat (2,5 %), els quals presenten una major diversitat d’especialitats amb menor rela-
ció ambiental, com la psicoanàlisi, la psicologia clínica, o la interrelació entre ciència 
cognitiva i llenguatge. 

• Odontologia concentra tota la seva docència mediambiental en la llicenciatura del mateix 
nom (17 % de crèdits i assignatures amb continguts ambientals), ja que l’únic programa 
de doctorat d’aquesta facultat està dedicat a tècniques clíniques. Si tenim en compte que 
aquesta és una disciplina amb poca tradició ambiental, resultarà difícil incrementar-ne els 
continguts. 

• L’Escola Universitària d’Infermeria assoleix una proporció de continguts ambientals millo-
rable (6 % de les assignatures i 7 % dels crèdits), especialment si tenim en compte que no 
s’imparteixen estudis de 3r cicle en els que altres especialitats científiques es recolzen per 
oferir algun tipus d’especialització ambiental. 

 
L'àrea de Ciències de l’Educació no presenta cap jaciment de docència ambiental, però sí aue 
compta amb diverses titulacions que assoleixen un nivell significatiu de continguts ambientals 
(10-15 % d’assignatures i crèdits): 

• La Facultat de Formació del Professorat, que polaritza la docència ambiental de l’àrea 
amb un 87 % dels crèdits i assignatures, ocupa el segon lloc per l’oferta absoluta 
d’assignatures i crèdits ambientals entre el conjunt de facultats de la UB, però només as-
soleix una proporció ambiental del 10 %. Aquesta disparitat es produeix perquè els 
ensenyaments presenten diverses especialitzacions d’una mateixa titulació de primer cicle 
(Mestre), fet que multiplica el recompte total d’assignatures. En conseqüència, aquesta fa-
cultat pot ser erròniament identificada com un jaciment de docència mediambiental, quan 
en realitat aquestes titulacions es troben en situació preferent per ser sotmesos a un pla 
d’ambientalització curricular que permeti incrementar la presència d’aquest tipus de con-
tinguts. 

• Pedagogia té un 7 % de crèdits i assignatures mediambientals, molt per sobre de la testi-
monial proporció assolida als ensenyaments de doctorat (1 %). Malgrat que la presència 
de continguts ambiental és millorable, cal destacar que en les titulacions de 1r i 2n cicle el 
fet ambiental fins i tot mereix una assignatura específica (Educació Ambiental). 

• A Biblioteconomia i Documentació només s’imparteix una assignatura (Indústries de la 
Cultura, dintre de la diplomatura de 1r cicle), de forma que tan sols l’1 % de la docència 
presenta continguts relacionats amb el medi ambient. 
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Si tenim present aquesta caracterització per centres, la diagnosi específica de cadascun dels 
ensenyaments proporciona una imatge completa de l’estat de la docència ambiental a la UB 
en els ensenyaments de 1r i 2n cicle, que fa possible detectar els punts forts i acotar els ele-
ments que cal millorar des del punt de vista ambiental en aquest nivell formatiu. 
 
Tal i com s’exposava a l’inici d’aquest apartat, la variabilitat d’estructures dels ensenyaments 
crea grans diferències entre l’anàlisi del nombre absolut de matèries ambientals i de la pro-
porció que aquestes sumen en el conjunt de la docència de l’ensenyament, raó per la qual 
només es presenten els resultats obtinguts des del punt de vista qualitatiu. En aquest sentit, 
s’ha prestat especial atenció als valors de l’índex de continguts ambientals corresponents a 
cada titulació, els quals reflecteixen el nivell de presència que assoleix el fet ambiental en les 
diferents assignatures de cada titulació. 
 
La classificació dels ensenyaments en funció de la proporció de crèdits i assignatures ambien-
tals respecte a l’oferta docent total, dóna com a resultat que la titulació amb major presència 
ambiental és la llicenciatura en Ciències Ambientals, ja que la totalitat d’assignatures imparti-
des el curs 2003-2004 presentaven continguts ambientals. Per darrere, tal i com es detalla 
gràficament a la figura 3.5, se situa la llicenciatura de Biologia, que assoleix prop d’un 65 % 
de matèries i crèdits ambientals per al curs 2000-2001, Enginyeria Geològica i Prevenció de 
Riscos Laborals, amb un 45 % d’assignatures i un 55 % de crèdits ambientals cadascun, 
Geografia, amb un 45 % de docència ambiental, i Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb el 
40 %.  
 
Per sota d’aquest valor se situen un seguit de titulacions en què el medi ambient no és 
l’objecte d’estudi prioritari, però hi té una presència destacada: Geologia, Meteorologia i 
Climatologia, Enginyeria de Materials, Farmàcia, Enginyeria Química, Antropologia Social, 
Bioquímica, Turisme i Química. 
 
En relació amb els programes de doctorat aquest grup d’ensenyaments presenta una menor 
proporció de continguts ambientals perquè les titulacions de 1r i 2n cicle són més generalistes 
i han d’oferir un ventall de continguts molt ampli, entre els quals el medi ambient apareix 
integrat en els coneixements bàsics de cada especialitat, però no com a línia formativa especí-
fica o com a únic objecte d’estudi. 
 
L’anàlisi qualitativa a través dels índexs de continguts ambientals dóna uns resultats similars: 

• Ciències Ambientals encapçala la llista d’ensenyaments amb un valor de 0,85 no 
s’assoleix el màxim índex ambiental per la presència de diverses assignatures de nivell 2 i 
3, compta amb continguts específics tant en relació amb el coneixement de la biodiver-
sitat, els ecosistemes i les relacions ecològiques, com de la gestió ambiental, la 
conservació dels recursos i el medi natural, o també en l’aplicació de tècniques en la ges-
tió i planificació dels recursos i el territori (vegeu la llista d’assignatures ambientals). 

• Biologia, amb 0,51, gràcies al gran nombre d’assignatures de nivell 4 dedicades a 
l’estudi d’ecosistemes, l’ecologia i el medi natural. Aquest índex de continguts és difícil-
ment millorable, i només se’n pot destacar la manca d’una assignatura que relacioni 
home i medi des d’una perspectiva global, ja que l’anàlisi d’hàbitats i éssers vius apareix 
detallada en nombroses matèries. 

• Enginyeria Geològica, amb 0,39 en l’índex de crèdits de la docència impartida a la UB 
la part corresponent a la UPC probablement assoliria un valor superior, ja que assigna-
tures obligatòries com Enginyeria Geoambiental, i optatives corresponents a la 
intensificació en recursos i medi ambient s’imparteixen a la Universitat Politècnica. 
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A més de l’assignatura específica d’Impacte Ambiental, que fa un repàs dels diferents ti-
pus d’impactes, indicadors, mesures correctores, mètodes d’avaluació d’impacte, 
legislació ambiental, i àmbits d’aplicació dels estudis d’impacte, trobem continguts ambi-
entals relacionats amb l’impacte derivat de l’ús d’hidrocarburs (Recursos energètics), 
processos de biodegradació del petroli i els seus derivats (Geoquímica del petroli), tècni-
ques aplicades a estudis ambientals (Teledetecció, Estructura 3D del Terreny), legislació i 
impacte de l’activitat minera (Dipòsits Minerals, Prospecció Minera), gestió dels ecosiste-
mes litorals (Dinàmica Sedimentària Marina). A diferència d’altres ensenyaments, en el 
treball de final de carrera s’exigeix la realització d’un estudi d’impacte ambiental del pro-
jecte proposat. 

 
TAULA 3.II. RESUM ESTADÍSTIC DELS ENSENYAMENTS DE 1r  2n CICLE 

ASSIGNATURES CRÈDITS TÍTOL ENSENYAMENT CICLE CENTRE 
Total M.A. % Índex Total M.A. % Índex 

Filologia Anglesa 1r/2n Filologia 63 0 0,0 0,000 462,0 0 0,0 0,000 
Filologia Alemanya 1r/2n Filologia 57 1 1,8 0,013 438,0 6 1,4 0,010 
Filologia Àrab 1r/2n Filologia 48 1 2,1 0,005 390,0 6 1,5 0,004 
Filologia Catalana 1r/2n Filologia 64 0 0,0 0,000 486,0 0 0,0 0,000 
Filologia Clàssica 1r/2n Filologia 56 0 0,0 0,000 372,0 0 0,0 0,000 
Filologia Eslava 1r/2n Filologia 37 1 2,7 0,007 264,0 6 2,3 0,006 
Filologia Francesa 1r/2n Filologia 49 0 0,0 0,000 384,0 0 0,0 0,000 
Filologia Gallega 1r/2n Filologia 34 1 2,9 0,007 240,0 6 2,5 0,006 
Filologia Hebrea 1r/2n Filologia 49 0 0,0 0,000 390,0 0 0,0 0,000 
Filologia Hispànica 1r/2n Filologia 74 0 0,0 0,000 546,0 0 0,0 0,000 
Filologia Italiana 1r/2n Filologia 42 0 0,0 0,000 276,0 0 0,0 0,000 
Filologia Portuguesa 1r/2n Filologia 35 0 0,0 0,000 246,0 0 0,0 0,000 
Filologia Romànica 1r/2n Filologia 85 0 0,0 0,000 588,0 0 0,0 0,000 
Lingüística 2n Filologia 25 2 8,0 0,020 150,0 12 8,0 0,020 
Teoria de la Literatura 2n Filologia 19 0 0,0 0,000 114,0 0 0,0 0,000 
Belles Arts 1r/2n Belles Arts 172 18 10,5 0,022 1113,0 117 10,5 0,023 
Filosofia 1r/2n Filosofia 94 12 12,8 0,029 573,0 72 12,6 0,029 
Antropologia Social i Cultural 2n Geografia i H. 44 10 22,7 0,142 282,0 60 21,3 0,133 
Arqueologia 2n Geografia i H. 32 7 21,9 0,141 192,0 42 21,9 0,141 
Geografia 1r/2n Geografia i H. 107 46 43,0 0,305 702,0 312 44,4 0,312 
Meteorologia i Climatologia 2n G. i H. / Física 20 6 30,0 0,250 120,0 36 30,0 0,250 
Història 1r/2n G. i Història 146 18 12,3 0,062 1050,0 144 13,7 0,073 
Història de l'Art 1r/2n G. i Història 111 17 15,3 0,070 726,0 126 17,4 0,083 
Dret 1r/2n Dret 112 11 9,8 0,078 555,0 58,5 10,5 0,083 
Ciències Polítiques i de l'Adminis-
tració 2n Dret 38 0 0,0 0,000 207,0 0 0,0 0,000 

Ciències del Treball 2n Dret 30 4 13,3 0,108 192,0 27 14,1 0,113 
Relacions Laborals 1r Dret 38 2 5,3 0,039 228,0 12 5,3 0,039 
Gestió i Administració Pública 1r Dret 54 2 3,7 0,028 225,0 10,5 4,7 0,035 
Criminologia i Política Criminal 1r Dret 31 1 3,2 0,024 184,5 4,5 2,4 0,018 
Investigació Privada 1r Dret 33 1 3,0 0,023 184,5 4,5 2,4 0,018 
Administració i Direcció d’Empre-
ses 1r Econòmiques 74 4 5,4 0,035 474,0 27 5,70 0,037 

Economia 1r/2n Econòmiques 74 9 12,2 0,091 474,0 57 12,0 0,090 
Sociologia 1r/2n Econòmiques 70 15 21,4 0,132 471,0 96 20,4 0,126 
Estadística 1r Econòmiques 35 3 8,6 0,064 235,0 19,5 8,3 0,062 
Investigació i Tècniques de 
Mercat 1r Econòmiques 36 3 8,3 0,049 190,5 18 9,4 0,055 

Ciències Actuarials i Financeres 1r Econòmiques 36 1 2,8 0,021 226,5 6 2,6 0,020 
Estudis Immobiliaris i de la 
Construcció 1r Econòmiques 44 7 15,9 0,108 288,0 49,5 17,2 0,116 

Graduat Tributari i Comptable 1r Econòmiques 36 3 8,3 0,049 204,0 18 8,8 0,051 
Ciències Empresarials 1r Empresarials 102 7 6,9 0,044 561,5 33 5,9 0,036 
Empresa Internacional 1r Empresarials 55 2 3,6 0,032 450,0 9 2,0 0,017 
Auditoria Censura Jurada de 
Comptes 1r Empresarials 27 0 0,0 0,000 213,0 0 0,0 0,000 
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TAULA 3.II. RESUM ESTADÍSTIC DELS ENSENYAMENTS DE 1r  2n CICLE 
ASSIGNATURES CRÈDITS TÍTOL ENSENYAMENT CICLE CENTRE 

Total M.A. % Índex Total M.A. % Índex 
Biologia 1r/2n Biologia 90 59 65,6 0,517 610,0 385 63,1 0,507 
Ciències Ambientals 1r/2n Biologia 54 54 100 0,847 341,0 341 100 0,853 
Bioquímica 2n Biologia 45 10 22,2 0,156 259,5 55,5 21,4 0,149 
Química 1r/2n Química 95 18 18,9 0,126 546,0 105 19,2 0,129 
Enginyeria Química 1r/2n Química 78 20 25,6 0,196 440,5 108 24,5 0,186 
Enginyeria de Materials 2n Química 31 11 35,5 0,282 220,5 66 29,9 0,235 
Física 1r/2n Física 65 4 6,2 0,042 466,5 27 5,8 0,039 
Enginyeria Electrònica 2n Física 37 0 0,0 0,000 244,0 0 0,0 0,000 
Matemàtiques 1r/2n Matemàtiques 80 0 0,0 0,000 717,0 0 0,0 0,000 
Enginyeria Tècnica Informàtica 
de Sistemes 1r Matemàtiques 31 0 0,0 0,000 231,0 0 0,0 0,000 

Geologia 1r/2n Geologia 62 20 32,3 0,250 412,0 139,5 33,9 0,262 
Enginyeria Geològica 1r/2n Geologia 32 15 46,9 0,344 166,5 90 54,1 0,396 

Gemmologia 1r Escola Gemmo-
logia 5 0 0,0 0,000 206,0 0 0,0 0,000 

Farmàcia 1r/2n Farmàcia 143 38 26,6 0,203 1040,5 246 23,6 0,178 
Ciència i Tecnologia dels Ali-
ments 2n Farmàcia 56 23 41,1 0,308 300,5 114 37,9 0,280 

Medicina 1r/2n Medicina 149 14 9,4 0,050 916,0 112 12,2 0,055 
Odontologia 1r/2n Odontologia 70 12 17,1 0,114 387,5 65 16,8 0,101 
Infermeria 1r Infermeria 42 3 7,1 0,042 274,5 27 9,8 0,049 
Podologia 1r Infermeria 57 3 5,3 0,022 242,0 12 5,0 0,021 
Psicologia 1r/2n Psicologia 86 7 8,1 0,049 544,0 48 8,8 0,052 
Prevenció de Riscos Laborals 2n EUPRL 25 11 44,0 0,300 147,0 79,5 54,1 0,360 

Biblioteconomia i Documentació 1r Bibliotecon. i 
Document. 39 1 2,6 0,006 234,0 4,5 1,9 0,005 

Documentació 2n Bibliotecon. i 
Document. 26 0 0,0 0,000 162,0 0 0,0 0,000 

Pedagogia 1r/2n Pedagogia 95 6 6,3 0,034 621,0 36 5,8 0,031 
Educació Social 1r Pedagogia 55 6 10,9 0,055 279,0 39 14,0 0,071 
Psicopedagogia 2n Pedagogia 47 2 4,3 0,021 282,0 10,5 3,7 0,017 
Pedagogia Social 2n Pedagogia 22 1 4,5 0,045 138,0 6 4,3 0,043 
Formació a les Organitzacions 2n Pedagogia 19 0 0,0 0,000 126,0 0 0,0 0,000 
Treball Social 1r EUTSB 65 8 12,3 0,081 260,5 34,5 13,2 0,089 
Mestre: Educació Especial 1r F. Professorat 118 17 14,4 0,089 687,5 96 14,0 0,087 
Mestre: Educació Física 1r F. Professorat 113 16 14,2 0,093 662,0 91,5 13,8 0,090 
Mestre: Educació Infantil 1r F. Professorat 110 18 16,4 0,102 653,0 103,5 15,8 0,099 
Mestre: Educació Musical 1r F. Professorat 115 16 13,9 0,091 662,0 91,5 13,8 0,090 
Mestre: Educació Primària 1r F. Professorat 111 18 16,2 0,106 662,0 111 16,8 0,110 
Mestre: Llengua Estrangera 1r F. Professorat 119 16 13,4 0,088 701,0 91,5 13,1 0,085 
Comunicació Audiovisual 2n F. Professorat 25 0 0,0 0,000 168,0 0 0,0 0,000 
TOTAL UB   4800 662 13,8 0,093 30678 4131 13,5 0,090 

 
 
• Geografia, amb 0,31, valor que podria ser superior per a un itinerari curricular en què no 

es cursés cap de les assignatures optatives procedents de les titulacions d’Història i Histò-
ria de l’Art, les quals tenen una baixa proporció de continguts ambientals (d’altra banda, 
la presència d’optatives de Geografia incrementa l’índex de continguts ambientals a la 
resta d’ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història).  

En aquesta llicenciatura el medi ambient és tractat tant en l’anàlisi de conjunts territorials 
(Geografia de Catalunya, Geografia d’Espanya, Geografia d’Europa, Geografia de les 
Comunitats Autònomes II: Galícia, Geografia del Magrib), com específicament en assig-
natures plenament ambientals (Cultura Ambiental i Xarxes Telemàtiques, Anàlisi i 
Avaluació d’Impactes Ambientals, Contaminació i Societat, Polítiques Mediambientals, 
etc.). 

Entre els conceptes ambientals més destacats que apareixen en les prop de 40 assignatu-
res que inclouen aquest tipus de continguts en una part del programa docent trobem 
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sostenibilitat i recursos naturals, regió natural, gestió dels recursos hídrics i aspectes ambi-
entals dels plans hidrològics, gestió i conservació del medi natural, contaminació i qualitat 
d’aigües i sòls, paisatges agraris i agricultura ecològica, ciutat i desenvolupament sosteni-
ble, l’impacte de l’activitat antròpica sobre el clima, indústria i medi ambient, riscos 
naturals, o impacte ambiental del turisme. 

Com a punt feble d’aquesta llicenciatura en relació amb els continguts ambientals, es tro-
ba a faltar una assignatura que tracti l’evolució històrica del medi ambient, l’ecologia i la 
sostenibilitat. Aquesta matèria podria compartir continguts amb la que es podria oferir en 
l’ensenyament d’Història, tal i com es detalla més endavant, o disposar-ne d’específics 
per a l’especialitat de Geografia.  

• Prevenció de Riscos Laborals, amb un índex de 0,30 per a assignatures i de 0,36 per a 
crèdits, dedica una atenció molt especial al medi ambient en relació amb l’entorn de tre-
ball en assignatures com Gestió Mediambiental (impacte ambiental, polítiques 
ambientals, gestió empresarial respectuosa amb el medi ambient, oferta i demanda de 
productes i serveis ambientals), Seguretat en el Treball I i II (materials perillosos per al 
medi ambient i mesures ambientals correctores), Higiene Industrial I i II (exposició laboral 
a contaminants físics, químics i biològics), Auditories de Prevenció i Gestió de la Prevenció 
(auditoria integrada de seguretat, qualitat i medi ambient, sistema de gestió mediambien-
tal ISO 14000), o Gestió del Risc (sistemes d’avaluació de riscos ecològics i ambientals). 

La presència de continguts ambientals en aquest títol compartit propi amb l’Escola Superi-
or de Prevenció de Riscos Laborals sembla suficient per al conjunt de l’ensenyament, 
encara que podria ampliar-se posant en marxa un pla d’ambientalització del pràcticum. 

• Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb un índex de 0,28 per als crèdits i 0,33 per a les 
assignatures, tracta el fet ambiental de forma parcial o total en moltes matèries i per a 
gairebé totes les fases del cicle alimentari, i comparteix algunes assignatures ambientals 
amb l’ensenyament de Farmàcia. Entre els continguts ambientals propis de la titulació tro-
bem el tractament dels residus sòlids i de les aigües residuals en indústries alimentàries 
(Higiene dels Aliments, Ciència i Tecnologia de la Carn, Ciència i Tecnologia de la Llet), 
mesures d’estalvi energètic (Indústries Alimentàries), presència de contaminants en els a-
liments (Ciència i Tecnologia del Peix, Metodologies Avançades en l’Anàlisi d’Aliments), 
qualitat ambiental en la indústria, gestió de residus industrials, tractament de gasos i o-
lors, avaluació d’impacte al sector industrial alimentari (Indústria Alimentària i Medi 
Ambient), etc. 

Entre les escasses carències ambientals d’aquest ensenyament, convé destacar que en cap 
assignatura es tracta el problema del reciclatge d’envasos de productes alimentaris, o la 
insuficient presència de continguts ambientals als treballs pràctics, que haurien de ser 
sotmesos a un pla d’ambientalització. 

• Enginyeria de Materials, que presenta un índex de 0,28 per a assignatures i de 0,23 per a 
crèdits, imparteix les assignatures ambientals Materials Naturals i Biomaterials, i Reciclat-
ge, a més dels continguts relatius a recuperació i reciclatge de materials o impacte dels 
contaminants atmosfèrics que s’integren en part del temari d’assignatures com Corrosió i 
Degradació dels Materials, Metalls i Aliatges, o Plàstics i Compòsits. 

• Geologia, que assoleix un índex de 0,25, compta amb assignatures específiques com 
Geologia Ambiental (estudis d’impacte ambiental, contaminació d’aigües, tractament i re-
cuperació d’aigües i sòls, impactes provocats per abocadors i transvasaments, gestió de 
residus, auditories ambientals, anàlisi de cicle de vida, legislació ambiental, etc.), Riscos 
Geològics (intensificació dels riscos per l’acció antròpica), i Registre Geològic i Canvi Am-
biental (impacte de l’home sobre el clima i el medi ambient), a més d’incloure continguts 
ambientals en el temari de moltes altres matèries, com Geologia Econòmica (factor ambi-
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ental dels recursos naturals), Hidrogeologia (efectes de l’explotació d’aqüífers costaners i 
gestió d’aigües subterrànies), Recursos Energètics (impacte ambiental de l’ús d’energies 
fòssils), Mineralogia Industrial (inertització de residus industrials), Sensors Remots (aplica-
ció en estudis ambientals), etc. 

La presència ambiental en el conjunt de la llicenciatura es pot completar amb 
l’ambientalització del treball de fi de carrera, i també incidint puntualment sobre algunes 
assignatures amb els continguts o els materials de suport que es defineixin com a més a-
dients en cada cas. 

• Meteorologia i Climatologia, també amb un índex de 0,25, fa girar els continguts ambi-
entals entorn de dos temes clau: la relació entre l’home i el clima, entesa tant des del punt 
de vista dels efectes antropogènics sobre el medi atmosfèric (impacte de la urbanització 
en el clima, canvi climàtic, destrucció de l’ozó, etc.), com dels impactes que els fenòmens 
meteorològics tenen sobre l’activitat humana (efectes agrícoles d’episodis extrems com se-
queres o gelades, impactes de les condicions meteorològiques en la salut, etc.). 
Considerant que aquests continguts es troben repartits de forma dispersa en la titulació, 
una possible acció d’ambientalització curricular consistiria a crear una assignatura que 
analitzés específicament les relacions entre clima i medi ambient. 

 
La resta de titulacions (un 80 %) presenten un índex inferior a 0,25, però no tots els ensenya-
ments tenen una presència insuficient de continguts ambientals ni requereixen el mateix tipus 
d’acció d’ambientalització, tal i com es detalla a continuació. 
 
Les titulacions de Filologia compten amb una presència testimonial de continguts ambientals, 
amb alguns exemples aïllats d’assignatures dedicades a l’estudi de les cultures pròpies de 
l’ensenyament que presenten conceptes relacionats amb el medi ambient (per exemple, Cul-
tura i Societat a l’Alemanya del Segle XX fa referència a la protecció mediambiental en aquest 
país, Història i Cultura Araboislàmiques III tracta el tema de la utilització dels recursos natu-
rals i els sistemes ecològics del segle X, Llengua Russa III mostra el paper de la natura en la 
cultura russa), o bé de matèries que desenvolupen el concepte d’ecologia de les llengües, 
segons el qual la llengua i el llenguatge són analitzats des de la perspectiva sistèmica que 
caracteritza els ecosistemes (Sociolingüística, Planificació i Política Lingüístiques i Sociolingüís-
tica del Gallec). 
 
Tot i que aquestes vies d’inserció de continguts ambientals es puguin estendre a un major 
nombre d’assignatures dels ensenyaments de Filologia, caldria explorar com a possible camí 
d’ambientalització la utilització del medi ambient com a recurs temàtic en la formació de 
cada llengua específica, ja sigui escollint textos de referència relacionats amb el medi ambient 
per a la realització de traduccions, o emprant lèxic mediambiental. Amb aquestes accions, a 
més d’altres que es puguin definir en un pla d’ambientalització curricular específic, es podria 
consolidar la presència de continguts en els ensenyaments, contribuint simultàniament a la 
formació d’una consciència ambiental en l’alumne i a la transmissió dels continguts bàsics de 
cada titulació. 
 
La llicenciatura de Belles Arts tracta l’entorn i la natura en relació amb l’art en un nombre 
important d’assignatures (Pintura I, Paisatge Urbà i Perspectiva, Intervencions Efímeres, Con-
servació Preventiva, Identitat i Reflex del Lloc, Escultura I, Matèria i Idea I, etc.), i analitza 
l’ecologia i el reciclatge en relació amb l’ambient artificial a Llenguatges de l’Art II, però en 
els programes docents de les assignatures corresponents a l’especialitat de disseny es troben 
a faltar continguts relatius a l’anàlisi del cicle de vida o l’ecodisseny. Sembla necessària la 
creació d’una assignatura específica que ompli aquest buit, independentment de l’aplicació 
d’un pla d’ambientalització curricular per a la resta de la titulació. 
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A Filosofia la presència del fet ambiental es limita a l’estudi de la relació entre home i natura, 
però no hi ha cap tractament des del vessant filosòfic de temes ambientals, ni tan sols en 
relació amb la bioètica. El concepte de sostenibilitat i altres d’afins podria ser objecte d’una 
assignatura específica dintre d’aquesta llicenciatura. 
 
Història de l’Art basa gairebé tota la presència de continguts ambientals en les assignatures 
optatives procedents de la resta d’ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història, com-
plementant-la amb les matèries pròpies de la titulació que tracten la interpretació de la natura 
en els diferents estils i períodes artístics (Història de l’Art Barroc, Els Temes en la Pintura i 
l’Escultura del segle XIX, etc.), i amb aquelles assignatures que desenvolupen conceptes artís-
tics inspirats en el medi ambient, com biodiversitat arquitectònica (Arquitectura i Disseny al 
segle XX), o Land Art, referit a un moviment que realitza les seves obres en el paisatge i la 
natura (Nous Comportaments Artístics a partir de 1960).  
 
Entre les accions d’ambientalització aplicables a aquest ensenyament es trobaria la creació 
d’una assignatura específica que fes una revisió històrica del tractament que ha rebut la 
natura i el paisatge en l’art, aglutinant així els continguts ambientals que actualment es troben 
repartits en matèries diferents. 
 
Història presenta una estructura similar a la llicenciatura d’Història de l’Art, amb una forta 
presència d’assignatures amb continguts ambientals corresponents a optatives de Geografia. 
Tanmateix, els continguts ambientals propis són més diversos, amb referències a la flora i 
fauna del quaternari (assignatures de Prehistòria),  arqueologia mediambiental (Arqueologia), 
regulació ecològica (Camps d’Estudi de l’Antropologia Social), explotació del medi i els seus 
recursos (Arqueologia de Roma), medi ambient i ecocidi (Història d’Amèrica Contemporània 
II), etc. 
 
Entre els continguts ambientals que es troben a faltar i que podrien ser objecte d’una assigna-
tura específica destaquen l’evolució històrica del paisatge a qualsevol escala (Països Catalans, 
Espanya, Europa, o el planeta en conjunt), o una història del medi ambient que tractés 
l’evolució des del període clàssic de conceptes com ecologia i sostenibilitat. 
 
El medi ambient ocupa un lloc destacat en la llicenciatura de 2n cicle Antropologia social i 
cultural, i és tractat específicament en l’assignatura Antropologia Ecològica, i parcialment en 
matèries que desenvolupen conceptes com desenvolupament i sostenibilitat (Geografia Hu-
mana i Demografia), sostenibilitat i ecologia política (Antropologia i Desenvolupament), 
relació entre ecologia, malaltia i cultura (Antropologia de la Salut), relacions entre natura i 
cultura (Història de l’Antropologia I i II), etc. El tractament del fet ambiental en aquesta llicen-
ciatura és suficientment exhaustiu, però encara es podria ampliar incorporant bibliografia de 
referència relacionada amb l’antropologia ecològica en les assignatures que no presenten 
continguts ambientals. 
 
Igualment significativa és la presència ambiental al 2n cicle d’Arqueologia, amb continguts 
específics a l’assignatura Anàlisi Històrica del Paisatge, i pinzellades més aïllades del paper 
que juguen el medi natural i el paisatge en l’anàlisi arqueològica a les assignatures Arqueo-
logia del Territori, Arqueobiologia, Prehistòria de Catalunya I i II, Societats Caçadores-
Recol·lectores, i Geomorfologia Dinàmica Aplicada. 
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FIGURA 3.5 

 

Dret concentra la majoria dels continguts ambientals en l’àrea de dret internacional, amb les 
assignatures específiques de Dret del Medi Ambient i Dret Internacional del Medi Ambient 
(legislació ambiental, institucions de protecció ambiental, aplicació de les normatives pels 
estats), i matèries que dediquen una part del temari a detallar aspectes jurídics de caire ambi-
ental com Dret Internacional Públic (mecanismes de protecció del medi ambient), o Dret del 
Mar (protecció i preservació del medi marí, prevenció i eliminació de la contaminació marina, 
etc.). Tanmateix, altres àrees també analitzen la realitat ambiental dintre del món jurídic, com 
Teoria del Dret (ecologització del dret), o Dret Penal II (delictes ecològics). 
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FIGURA 3.6 
 

La llicenciatura de dret té una representació significativa de continguts ambientals, però en 
canvi les diplomatures en Investigació Privada i Criminologia i Política Criminal, i el segon 
cicle de Ciències Polítiques i de l’Administració, podrien incrementar-ne la presència, actual-
ment limitada a l’assignatura Delictes Socioeconòmics i Contra el Medi Ambient. Una possible 
actuació consistiria a oferir com a optatives algunes de les assignatures ambientalitzades de 
la llicenciatura en Dret, o bé la creació d’una matèria específica de dret ambiental. 
 
En la diplomatura de Gestió i Administració Pública es presenten alguns continguts ambientals 
aïllats (transformació ecològica de la societat actual i l’ecologisme com a ideologia), però es 
troben a faltar conceptes bàsics en relació amb la gestió del medi ambient en les administra-
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cions públiques des de qualsevol vessant: gestió de residus, gestió d’espais protegits, sosteni-
bilitat en la gestió pública, compra verda, etc. Les accions d’ambientalització haurien de 
contemplar la inserció d’aquests continguts en assignatures ja existents, la creació d’una 
matèria nova de gestió ambiental, i l’elaboració de material de suport per a aquests contin-
guts. 
 
Relacions Laborals també presenta mancances destacades, ja que només es detallen contin-
guts ambientals a les assignatures Seguretat en el Treball (efectes sobre la salut d’agents 
químics, físics i biològics) i Sociologia del Treball (relació entre ecologia, creixement sostenible 
i treball). L’ambientalització d’aquesta llicenciatura, especialment en les assignatures relacio-
nades amb recursos humans i gestió del personal, hauria de figurar entre les prioritàries en el 
conjunt de la UB, ja que el titulat en Relacions Laborals pot actuar en l’exercici de la seva 
professió com a vector de difusió de la sensibilització adquirida a la diplomatura. 
 
La llicenciatura d’Economia dedica una atenció als continguts ambientals força diversificada 
en assignatures, però exposant sempre la interrelació entre la disciplina i el medi ambient 
entorn de conceptes com desenvolupament sostenible (Economia Mundial), polítiques ambi-
entals (Política Econòmica i Política Econòmica II), comerç (Organització Econòmica 
Internacional), economia ecològica (Economia dels Recursos Naturals), fiscalitat (Temes 
d’Hisenda Pública), repercussió dels sectors productius sobre el medi ambient (Economia del 
Desenvolupament), etc. 
 
Malgrat que aquestes assignatures cobreixen la major part dels continguts ambientals relaci-
onats amb l’economia, caldria reforçar la seva presència entorn de conceptes com comerç 
just, consum sostenible, o compra verda. De la mateixa forma, s’observen carències en 
l’apartat de publicacions i material de referència, que es podrien corregir mitjançant l’edició 
de textos-guia específics sobre economia ecològica o polítiques ambientals. 
 
Molts d’aquests continguts són comuns a la titulació d’Administració i Direcció d’Empreses, 
com també són aplicables les mateixes recomanacions de reforç de conceptes ambientals, 
afegint-hi a més la necessitat d’incrementar la presència de continguts relatius a medi ambi-
ent en les assignatures relacionades amb administració i gestió empresarial, així com alguna 
referència a legislació ambiental. 
 
Sociologia és un altre dels ensenyaments en què el fet ambiental s’ha consolidat en els pro-
grames docents i compta amb una assignatura específica:  Sociologia Ambiental, que tracta 
aspectes com la degradació ecològica, la relació entre medi ambient i societat, entre cultura i 
natura, o entre població i recursos naturals, a més dels continguts que es troben repartits per 
un bon grapat de matèries: ecologisme com a moviment social (Estructura Social d’Espanya i 
Catalunya, Teoria Sociològica Contemporània, Moviments Socials), ecologització del dret 
(Introducció al Dret), agricultura sostenible (Sociologia Rural), ecologia electoral (Comporta-
ment Electoral i Cultura Política), relacions ecologia-ancianitat (Sociologia Gerontològica), etc. 
 
Les mesures d’ambientalització proposades per a aquest ensenyament consisteixen a ampliar 
la introducció de continguts ambientals a aquelles assignatures que no en tenen, de forma 
similar al que ja s’ha fet amb d’altres del mateix ensenyament que aparentment tenen poca 
relació amb el medi ambient. Entre els casos més destacables d’assignatures fàcilment ambi-
entalitzables es poden anomenar les que analitzen la sociologia des de les perspectives de la 
família, l’educació, la salut, el mercat i el consum, la ciència, l’oci i l’esport, l’economia, etc. 
 
La graduatura de 1r cicle d’Estudis Immobiliaris i de la Construcció desenvolupa aspectes 
ambientals com la problemàtica dels embalatges i els envasos, els riscos mediambientals en 
relació amb els immobles, o els requeriments mediambientals en la construcció d’habitatges i 



UN PARADIGMA DE TRANSVERSALITAT. EL FET AMBIENTAL EN LA DOCÈNCIA DE LA UB  

 30 

edificis, però s’hi observen mancances de contingut en relació amb la legislació ambiental, i 
s’hi troba a faltar un major aprofundiment en les tècniques constructives d’estalvi energètic i 
sobre la incidència de la qualitat ambiental en la valoració econòmica dels immobles. 
 
La presència de la temàtica ambiental en la diplomatura d’Estadística es justifica per la influ-
ència de les especialitats d’economia i sociologia, de forma que conceptes com 
desenvolupament sostenible i recursos naturals, l’estudi de la relació entre economia i ecolo-
gia, o l’anàlisi d’estadístiques mediambientals, formen part dels continguts de diverses 
assignatures. Per a aquest ensenyament, la utilització d’estadístiques mediambientals o el 
desenvolupament d’una publicació específica de problemes matemàtics amb referència a 
aspectes ambientals en la línia del llibre Problemes ambientalitzats de les àrees científiques 
dels primers cursos, publicat per la Generalitat de Catalunya en la col·lecció “Monografies 
Universitàries”, farien possible la inserció de continguts ambientals en assignatures mate-
màtiques difícilment ambientalitzables com Bioestadística, Estadística Descriptiva, o Estadística 
Matemàtica. 
 
L’ensenyament de Ciències Actuarials i Financeres només inclou entre els seus continguts el 
màrqueting ecològic, quedant com a possibles vies d’ambientalització la creació d’una assig-
natura específica que tracti de la relació entre riscos naturals i els entorns actuarial i financer, 
la inclusió de la problemàtica dels riscos mediambientals en assignatures com Economia de 
l’Assegurança i Econometria Actuarial, la inserció d’apartats de legislació ambiental en les 
assignatures de dret, o la utilització d’estadístiques mediambientals o altre material pràctic de 
suport a les assignatures de matemàtica i estadística.  
 
A Investigació i Tècniques de Mercat només es tracten aïlladament les relacions entre medi 
ambient, comerç i empresa en dues assignatures. Queda oberta la possibilitat d’establir una 
assignatura optativa específica sobre màrqueting verd, o bé d’inserir continguts d’aquest tema 
en les assignatures de mercadotècnia, així com incloure la influència del medi ambient en el 
consum en assignatures com Sociologia del Consum, Investigació Mercadològica del Consu-
midor, Psicologia Comercial i Psicosociologia del Consum. 
 
El títol de Graduat Tributari i Comptable només té presència testimonial en les assignatures 
de Comptabilitat Financera II (problemàtica dels envasos i els embalatges en els costos en 
l’empresa) i Política Econòmica I i II (polítiques mediambientals), de forma que encara s’hi 
poden incorporar continguts de fiscalitat i dret ambiental. 
 
La diplomatura de Ciències Empresarials presenta continguts mediambientals que ja es troba-
ven presents en les titulacions de Sociologia, Filosofia, Dret o Economia, com per exemple els 
sistemes legals de protecció del medi ambient (Dret Mercantil), les polítiques mediambientals 
(Comunitat Europea), la relació entre societat, cultura i natura (Estructura Social d’Espanya i 
Catalunya), o les relacions entre economia, comerç i medi ambient (Màrqueting Internacio-
nal), però en canvi no incorpora conceptes importants com els costos ambientals, la fiscalitat 
ambiental, gestió ambiental a l’empresa, etc. Diverses assignatures podrien incloure aquests i 
altres continguts en el seu programa docent per compatibilitzar la docència específica de 
l’ensenyament amb la sensibilització de l’alumnat envers el medi ambient. 
 
La presència ambiental és molt més reduïda al pla d’estudis de Graduat d’Empresa Internaci-
onal, que tracta la relació entre medi ambient i comerç a Màrqueting Internacional, i inclou 
en l’assignatura Activitats Complementàries I la realització d’un curs sobre voluntariat i medi 
ambient a través de Solidaritat UB. Tanmateix, diverses assignatures poden ser ambientalitza-
des introduint-hi continguts sobre consum i medi ambient, màrqueting verd i costos 
mediambientals, o promovent la realització de pràctiques en empreses relacionades amb el 
medi ambient o que comptin amb sistemes de gestió ambiental reconeguts i consolidats. 
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Quant al pla d’estudis de graduat superior en Auditoria Censura Jurada de Comptes, inclou 
tres assignatures amb continguts ambientals que no van arribar a ser impartides durant el 
curs 2000-2001 per manca d’alumnes. En funció d’aquesta experiència negativa, 
l’ambientalització de l’ensenyament hauria de passar per reforçar la presència de continguts 
ambientals a les assignatures obligatòries i/o a les pràctiques en empreses. 
 
Totalment mancades de continguts ambientals, la llicenciatura de Matemàtiques i el títol de 1r 
cicle en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes ofereixen poques possibilitats 
d’incorporar-ne, entre les quals es troba el desenvolupament i aplicació de materials de 
suport basats en problemes ambientalitzats, seguint l’exemple exposat anteriorment per a 
l’ensenyament d’Estadística. 
 
La fonamentació biològica de la llicenciatura de 2n cicle en Bioquímica afavoreix la presència 
de continguts ambientals procedents d’aquesta disciplina en un important nombre 
d’assignatures, amb temes tan diversos com les aplicacions mediambientals de l’enginyeria 
genètica, l’ús de microorganismes en processos de biodegradació, valorització energètica, 
reciclatge i transformació de la matèria orgànica, els contaminants carcinògens en processos 
industrials, o les bones pràctiques de laboratori i el tractament dels residus generats en expe-
riments. A més a més, l’assignatura específica de Bioquímica Ambiental dedica bona part del 
temari a detallar els efectes dels contaminants sobre el medi ambient, analitzant conceptes 
com bioacumulació, bioindicadors i biomarcadors, biodegradació o bioremediador. Les 
opcions d’ambientalització d’aquest ensenyament són més limitades que en altres titulacions, i 
serà necessària una anàlisi detallada de les assignatures per definir quins conceptes ambien-
tals són aplicables en cada cas. 
 
L’ensenyament de Química no compta amb cap assignatura exclusivament dedicada al medi 
ambient, però en canvi sí que s’han realitzat grans esforços per ambientalitzar les pràctiques 
de laboratori, i es poden trobar continguts ambientals repartits en els programes docents d’un 
gran nombre d’assignatures: reciclatge de materials metàl·lics, ceràmics, polièdrics i dels seus 
compostos (Ciència de Materials), productes derivats de l’aigua de mar i l’aire com a matèria 
primera (Processos Industrials Inorgànics i Orgànics), pol·lució i reciclatge de polímers (Quí-
mica de Polímers), aplicacions de l’electroquímica en el tractament d’efluents, recuperació de 
metalls i tècniques de control de la pol·lució (Electroquímica), normativa i legislació mediam-
biental (Anàlisi Aplicada), energies renovables, valorització energètica de residus, estalvi 
energètic i impacte ambiental de l’energia (Gestió de l’Energia en la Indústria Química), etc. 
 
En conjunt, la presència ambiental en aquest ensenyament és molt important, però s’hi troben 
a faltar assignatures dedicades exclusivament a tractar continguts que relacionin química i 
medi ambient, així com una major presència de la producció neta en les assignatures que 
analitzen els processos industrials del sector químic. 
 
Enginyeria Química comparteix assignatures amb continguts ambientals amb els ensenya-
ments de Química i Bioquímica, però també en desenvolupa altres propis de la titulació: 
contaminació atmosfèrica, contaminació d’aigües, residus sòlids i sistemes d’eliminació i 
depuració (Enginyeria del Medi Ambient), relació entre processos químics i medi ambient 
(Introducció a l’Enginyeria Química), cèl·lules fotovoltaiques (Termodinàmica Aplicada), tècni-
ques d’estalvi energètic (Termotècnia), reciclatge de minerals metàl·lics (Metal·lúrgia 
Extractiva), tecnologies netes, anàlisi de cicle de vida i minimització de residus (Anàlisi i Dis-
seny de Processos Nets), depuració d’aigües residuals (Enginyeria del Tractament d’Aigües 
Residuals, Reactors Bioquímics), gestió de residus (Tractament i Eliminació de Residus Sòlids), 
contaminació de l’aire i tècniques de control d’emissions i descontaminació (Enginyeria de la 
Descontaminació de Gasos), etc. 
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TAULA 3.III. ASSIGNATURES AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (NIVELL 4) IMPARTIDES EN 
ENSENYAMENTS DE PRIMER I SEGON CICLE - CURS 2000-2001* 

ASSIGNATURA ENSENYAMENT TIPUS CRÈDITS 
Antropologia Ecològica Antropologia Social i Cultural OP2 6 
Auditoria Mediambiental Auditoria Censura Jur. Comptes OP2 4,5 
Botànica Biologia OB1 10,5 
Ecologia I : Matèria i Energia Biologia OB1 5 
Ecologia II: Organització Biologia OB1 5,5 
El Medi Natural Biologia OB1 4,5 
Ecologia Aplicada Biologia OP2 6 
Ecologia Forestal Biologia OP2 6 
Ecologia Microbiana Biologia OP2 6 
Ecologia Oceànica Biologia OP2 8 
Ecologia Teòrica Biologia OP2 6 
Ecosistemes Aquàtics Biologia OP2 2,5 
Fisiologia Animal Ambiental Biologia OP2 6 
Geobotànica Biologia OP2 6 
Limnologia Biologia OP2 8 
Tipologia de la Vegetació Biologia OP2 6 
Zoogeografia Biologia OP2 4,5 
Zoologia Aplicada Biologia OP2 10,5 
Bioquímica Ambiental Bioquímica OP2 6 
Indústria Alimentària i Medi Ambient Ciència i Tecnologia Aliments OB2 3 
Sanitat Ambiental Ciència i Tecnologia Aliments OP2 3 
Contaminació i Sanejament de Sòls Ciència i Tecnologia Aliments OP2 5 
Ecologia Microbiana Ciències Ambientals LE 6 
Fisiologia Animal Ambiental Ciències Ambientals LE 6 
Ecologia Forestal Ciències Ambientals LE 6 
Ecologia Oceànica Ciències Ambientals LE 8 
Geobotànica Ciències Ambientals LE 6 
Tipologia de la Vegetació Ciències Ambientals LE 6 
Bioquímica Ambiental Ciències Ambientals LE 6 
Riscos Geològics Ciències Ambientals LE 6 
Registre Geològic i Canvi Global Ciències Ambientals LE 6 
Administració i Legislació Ambiental Ciències Ambientals OB1 6 
Bases d’Enginyeria Ambiental Ciències Ambientals OB1 6 
Biologia Vegetal Ciències Ambientals OB1 6 
Medi Ambient i Societat Ciències Ambientals OB1 6 
Microbiologia Ambiental Ciències Ambientals OB1 7,5 
Processos Geològics Ciències Ambientals OB1 6 
Biologia Animal Ciències Ambientals OB1 6 
Ecologia Funcional Ciències Ambientals OB1 7,5 
Ecologia de Poblacions i Comunitats Ciències Ambientals OB1 7,5 
Química de l’Aigua Ciències Ambientals OB1 6 
Avaluació de l’Impacte Ambiental Ciències Ambientals OB2 9 
Conservació de la Biodiversitat Ciències Ambientals OB2 6 
Contaminació Atmosfèrica Ciències Ambientals OB2 6 
Economia Aplicada al Medi Ambient Ciències Ambientals OB2 6 
Caracterització i Gestió de Residus Ciències Ambientals OP2 6 
Gestió d’Espais Naturals Protegits Ciències Ambientals OP2 6 
Indicadors de la Qualitat de les Aigües Ciències Ambientals OP2 6 
Planificació i Gestió d’Espais Forestals Ciències Ambientals OP2 6 
Planificació i Gestió dels Recursos Hidrològics Ciències Ambientals OP2 6 
Tractament de Residus Urbans i Agrícoles Ciències Ambientals OP2 6 
Dret del Medi Ambient Dret OP2 4,5 
Dret Internacional del Medi Ambient Dret OP2 4,5 
Economia dels Recursos Naturals Economia OP2 6 
Pedagogia Ambiental Educació Social OP1 9 
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TAULA 3.III. ASSIGNATURES AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (NIVELL 4) IMPARTIDES EN 

ELS ENSENYAMENTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA - CURS 2000-2001* 
ASSIGNATURA ENSENYAMENT TIPUS CRÈDITS 

Activitats Complementàries I (Voluntariat i M.A.) Empresa Internacional OP1 3 
Materials Naturals i Biomaterials Enginyeria de Materials OB2 4,5 
Reciclatge Enginyeria de Materials OP2 4,5 
Impacte Ambiental Enginyeria Geològica OB2 4,5 
Enginyeria del Medi Ambient Enginyeria Química OB2 6 
Anàlisi i Disseny de Processos Nets Enginyeria Química OP2 4,5 
Enginyeria del Tractament d'Aigües Residuals Enginyeria Química OP2 6 
Tractament i Eliminació de Residus Sòlids Enginyeria Química OP2 4,5 
Enginyeria de la Descontaminació de Gasos Enginyeria Química OP2 4,5 
Sanitat Ambiental Farmàcia OB2 3 
Microbiologia Ambiental Farmàcia OP2 5 
Botànica Especial Farmàcia OP2 7 
Treball Pràctic de Botànica I Farmàcia OP2 7 
Treball Pràctic d'Edafologia I Farmàcia OP2 7 
Treball Pràctic d'Edafologia II Farmàcia OP2 7 
Contaminació i Sanejament de Sòls Farmàcia OP2 5 
Dinàmica de Sistemes Biològics Farmàcia OP2 7 
Treball Pràctic de Botànica IV Farmàcia OP2 7 
Biogeografia I Geografia OB1 6 
Paleoecologia del Quaternari Geografia OP2 9 
Biogeografia II Geografia OP2 6 
Biogeografia de la Península Ibèrica Geografia OP2 6 
Cultura Ambiental i Xarxes Telemàtiques Geografia OP2 6 
Anàlisi i Avaluació d'Impactes Ambientals Geografia OP2 6 
Contaminació i Societat Geografia OP2 6 
Polítiques Mediambientals Geografia OP2 6 
Espais d’Interès Natural Geografia OP2 6 
Riscos Geològics Geologia OB2 6 
Geologia Ambiental Geologia OP2 6 
Registre Geològic i Canvi Global Geologia OP2 6 
Història, Patrimoni i Ecologia Mestre (totes les titulacions) LE 6 
Éssers Vius i Medi Ambient Mestre (totes les titulacions) OP1 6 
Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Mestre: Ed. Física OB1 4,5 
Coneixement del Medi Natural Mestre: Ed. Infantil OB1 6 
Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Mestre: Ed. Musical OB1 4,5 
Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica Mestre: Ll. Estrangera OB1 4,5 
Química i Medi Ambient Atmosfèric Meteorologia i Climatologia OB2 6 
Variabilitat i Canvi Climàtic. Paleoclimatologia Meteorologia i Climatologia OB2 6 
Educació Ambiental Pedagogia OP2 6 
Higiene Industrial Prevenció de Riscos Laborals OB2 9 
Sanitat Ambiental Psicologia LE 6 
Psicologia Ambiental Psicologia OP2 6 
Sociologia Mediambiental Sociologia OP1 6 
Psicologia Ambiental Treball Social OP1 4,5 
Turisme, Desenvolupament i Medi Ambient Turisme OB1 6 

* Les assignatures dels ensenyaments de Ciències Ambientals i Enginyeria de Materials corresponen al curs 2003-
2004 
 
 
Atès que un alumne d’aquesta enginyeria pot completar un currículum molt ambientalitzat 
escollint les optatives específiques de medi ambient, els esforços s’haurien d’orientar a 
l’assignatura de projectes i el treball de fi de carrera, i valorar la necessitat d’engegar un pla 
d’ambientalització que inclogui la definició dels conceptes ambientals a considerar en funció 
dels diversos tipus de projecte (avaluació de l’impacte ambiental del projecte, previsió de 
mesures correctores, etc.). 
 
La llicenciatura de Física concentra tota la docència ambiental en assignatures relacionades 
amb la meteorologia, mentre que les especialitats de física de materials només compten amb 
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una assignatura ambiental que tracta les característiques i aplicacions de les cèl·lules fotovol-
taiques. En aquest ensenyament caldria ampliar continguts ambientals en relació amb temes 
com l’impacte ambiental del so i les vibracions, la contaminació electromagnètica, el cicle de 
vida dels productes, el reciclatge de materials, etc. 
 
El fet ambiental no té cap presència en la titulació d’Enginyeria Electrònica, malgrat que 
l’impacte ambiental de l’electrònica podria ser inclòs en diverses assignatures o constituir una 
matèria específica amb continguts com la recuperació i reciclatge dels materials emprats en 
electrònica, les emissions químiques i electromagnètiques relacionades amb la fabricació i la 
utilització d’aparells electrònics, o l’anàlisi de cicle de vida dels productes electrònics, conside-
rant el seu impacte ambiental des del procés de disseny fins al desmuntatge i tractament al 
final de la seva vida útil. 
 
L’ensenyament de Gemmologia té una presència ambiental nul·la que es podria corregir amb 
el tractament de l’impacte ambiental de les activitats extractives relacionades amb l’obtenció 
de pedres precioses. 
 
La llicenciatura de Farmàcia compta amb assignatures específiques com Sanitat Ambiental, 
que fa una exhaustiva anàlisi de la relació entre ambient i salut, i que tracta conceptes com 
legislació ambiental sanitària, desenvolupament sostenible, efectes dels contaminants sobre 
els éssers vius i l’ambient, avaluació i control de la qualitat ambiental, etc., Contaminació i 
Sanejament de Sòls, que analitza els tipus d’agents contaminants i els seus efectes, els tracta-
ments de remediació per a sòls contaminats, els sistemes de gestió i les tècniques de 
rehabilitació, o Microbiologia Ambiental, que analitza el paper dels microorganismes en la 
natura, la depuració biològica d’aigües residuals, la utilització de microorganismes en pro-
cessos de bioremediació, etc. 
 
A més, el fet ambiental figura en els programes docents d’un gran nombre d’assignatures que 
relacionen els productes naturals i els microorganismes amb la sanitat ambiental i els proces-
sos industrials (Farmacognòsia, Ampliació de Farmacognòsia, Microbiologia, Microbiologia 
Industrial), o que profunditzen en el tractament dels residus sanitaris (Microbiologia Clínica, 
Hematologia), en els efectes dels pesticides i altres residus sobre els productes alimentaris 
(Toxicologia Alimentària, Anàlisi i Control de la Qualitat dels Aliments), en els processos de 
degradació dels sòls (Edafologia), en el tractament, reutilització i gestió de les aigües residuals 
(Hidrologia), etc. Bona part de les assignatures de treball pràctic tenen també aplicacions 
ambientals, en relació amb temes com la conservació de la biodiversitat, la valorització de 
residus i aigües residuals, l’anàlisi de contaminants en sòls, el sanejament de sòls, la utilitza-
ció de paràsits com a bioindicadors de contaminació, la destrucció de residus de laboratori 
farmacèutic, etc. 
 
Arran de la implantació del nou pla d’estudis, la llicenciatura de Farmàcia ha incorporat una 
assignatura de Gestió Mediambiental, que ha reforçat el paper del medi ambient en la titula-
ció. Com que en la diagnosi hem detectat un gran nombre d’assignatures ambientals, es 
podria estudiar la possibilitat de dissenyar una línia curricular en medi ambient que, sense 
oblidar els continguts bàsics de l’ensenyament (els quals es mantindrien a través de les tron-
cals i obligatòries), inclogués una part o la totalitat de les matèries anteriorment exposades, 
de forma que l’alumne pogués cursar una titulació amb una elevada proporció de continguts 
ambientals i obtenir una menció específica. 
 
Medicina, malgrat que no disposa de cap assignatura específica, reparteix continguts ambien-
tals referits als efectes sobre la salut de determinats productes contaminants al llarg de tot el 
pla d’estudis (Medicina del Treball, Efectes Teratogènics de l’Exposició als Metalls Pesants 
durant la Gestació, Estructura i Funció del Sistema Respiratori, Malalties del Sistema Nerviós, 
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Malalties del Sistema Digestiu, Malalties del Sistema Renal i Aparell Genital Masculí, etc.), i 
analitza les malformacions provocades per factors ambientals (Biologia del Desenvolupa-
ment), o el risc de càncer lligat a l’exposició a radiacions, metalls pesants, hidrocarburs 
aromàtics, productes industrials, i altres agents químics (Anatomia Patològica, Toxicologia). 
 
A causa de la dispersió de continguts, es podria estudiar el disseny d’una assignatura que 
revisés els efectes dels contaminants sobre la salut en totes les especialitats mèdiques. També 
es troben a faltar continguts relacionats amb la gestió dels residus sanitaris, i també una 
major integració ambiental en les activitats de laboratori. 
 
L’ensenyament d’Odontologia compta amb una destacada presència de continguts ambien-
tals i tracta aspectes tan diversos com les aplicacions dels productes naturals (Farmacologia), 
el paper del medi ambient en el consultori dental (Ergonomia), la relació entre ecologia i salut 
humana (Epidemiologia i Salut Pública), els mètodes de control de la contaminació ambiental 
(Odontologia Preventiva i Comunitària), les patologies i malformacions produïdes per agents 
ambientals (Patologia Molecular, Biologia del Desenvolupament), o la legislació ambiental en 
relació a la salut (Odontologia Legal i Forense). Entre les mancances detectades convindria 
destacar la necessitat d’incloure en el pla d’estudis continguts ambientals relacionats amb els 
materials odontològics (anàlisi de cicle de vida dels productes), i amb la gestió dels residus de 
laboratoris i consultes odontològiques. 
 
La diplomatura d’Infermeria orienta el tractament del fet ambiental mitjançant l’estudi de la 
interacció de l’home amb el medi ambient i els seus efectes sobre la salut (Fonaments 
d’Infermeria, Infermeria de Salut Pública, Salut Internacional), mentre que a Podologia 
s’inclou aquest tipus de continguts en relació amb la contaminació del medi ambient i les 
malformacions congènites causades per factors ambientals (Salut Pública, Tècniques en Radi-
obiologia i Protecció, Biologia Tissular). En ambdós ensenyaments es troben a faltar 
continguts relacionats amb la gestió de residus de laboratoris, consultes i hospitals, mancança 
que es podria resoldre amb una assignatura comuna amb mòduls específics d’infermeria i 
podologia. Per altra banda, caldria estudiar la possible ambientalització del pràcticum 
introductori i del treball pràctic d’infermeria, així com del treball de fi de carrera de 
Podologia.  
La llicenciatura de Psicologia, pertanyent a una disciplina científica que figurava entre els 
jaciments ambientals en altres àrees d’activitat de recerca i docència, presenta una proporció 
de continguts ambientals comparativament inferior. Els continguts són de caire ben divers i 
comprenen des de les relacions entre psicologia social i medi ambient o els conceptes de 
consciència ambiental, participació ambiental i identitat ecològica en l’assignatura específica 
de Psicologia Ambiental, fins a l’anàlisi de les relacions entre ambient i conducta (Psicobiolo-
gia), o el comportament ecològic (Psicologia Social Aplicada i Comportament Col·lectiu). 
Entre les propostes de millora ambiental, es podrien reforçar els continguts ambientals en 
assignatures relacionades amb la psicologia social (Psicologia dels Grups, Psicologia de 
l’Educació, Psicologia de les Organitzacions, Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport, etc.), 
així com ambientalitzar el pràcticum obligatori i el Treball pràctic optatiu. 
 
Al 1r cicle de Biblioteconomia i Documentació només trobem continguts ambientals a 
l’assignatura d’Indústries de la Cultura (cultura generada entorn de parcs i reserves naturals), 
mentre que a l’ensenyament de 2n cicle de Documentació es troben totalment absents. Tot i 
ser titulacions de difícil ambientalització, els continguts ambientals poden ser introduïts amb la 
creació d’una assignatura que tracti les fonts d’informació en ciències ambientals, amb la 
utilització de materials de suport relacionats amb el medi ambient, o amb la realització de 
pràctiques de selecció, edició i gestió de documents ambientals. 
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La llicenciatura de Pedagogia aprofundeix en aspectes com la perspectiva ecològica de la 
gestió educativa (Tècniques de Gestió), l’educació ambiental com a contingut transversal 
(Programes de Desenvolupament Personal i Social), i tècniques per adquirir coneixements 
centrades en el medi (Estratègies Didàctiques), i compta, a més, amb una assignatura especí-
fica que recull la preocupació social pel medi ambient i defensa l’educació com a mecanisme 
d’actuació davant la crisi ambiental (Educació Ambiental).  
 
Malgrat tot, el currículum docent de l’ensenyament hauria d’ampliar els continguts ambientals 
per tal d’assegurar una adequada adquisició de coneixements i actituds de respecte cap al 
medi ambient per part dels que podran exercir com a formadors en un futur. Aquest objectiu 
es podria assolir dedicant un apartat a l’educació ambiental en cada una de les assignatures 
relacionades amb algun sector de l’educació o del procés educatiu, dissenyant un pla 
d’ambientalització dels pràcticums, i tractant el fet ambiental en matèries transversals com 
Educació i Valors en la Societat Actual. 
 
Similars propostes són vàlides per a l’ensenyament de Psicopedagogia, que només imparteix 
continguts ambientals relatius al paper de l’educació ambiental en la societat actual (Para-
digmes de la Teoria de l’Educació), i a la incidència en l’educació dels factors ambientals 
(Diferències Individuals). 
 
La diplomatura d’Educació Social compta amb una assignatura de Pedagogia Ambiental, 
complementada amb continguts d’educació ambiental (Noves Tecnologies Aplicades a 
l’Educació Social), interacció ambiental (Tècniques d’Educació Plàstica), o aportacions peda-
gògiques de l’ecologisme (Didàctica de l’Educació en Persones Adultes). La possible ampliació 
de continguts ambientals de l’ensenyament passa per la implantació d’un pla 
d’ambientalització del pràcticum, i per la inserció de continguts ambientals en els programes 
d’assignatures com Didàctica: Desenvolupament Curricular (currículums ambientals), Psicolo-
gia Social (aplicació a la psicologia ambiental), Educació i Valors en la Societat Actual 
(respecte al medi ambient com a valor social bàsic), etc. 
 
La diplomatura de Treball Social compta amb l’assignatura específica de Psicologia Ambien-
tal en què s’analitza la influència del medi físic sobre el comportament humà i, especialment, 
sobre la conducta de salut i benestar; a més, s’imparteixen continguts ambientals que relacio-
nen problemes mediambientals i salut (Salut Pública i Prevenció), que presenten polítiques de 
sostenibilitat relacionats amb els  processos d’urbanització i el desenvolupament urbà (Urba-
nisme i Habitatge), o que utilitzen l’ecomapa com a eina d’anàlisi de les relacions familiars 
des d’una perspectiva sistèmica (Treball Social amb Famílies des del Model Sistèmic). Entre les 
mancances ambientals detectades destaca el fet que l’assignatura Valors Socials, Actituds i 
Ètica Professional podria incorporar continguts relacionats amb valors ambientals, mentre que 
el pràcticum d’investigació podria ser sotmès a un pla d’ambientalització. 
 
El 2n cicle de Pedagogia Social només compta amb l’assignatura d’Educació Ambiental, 
compartida amb l’ensenyament de Pedagogia, mentre que el títol de Formació a les Organit-
zacions està mancat de continguts ambientals. 
 
La docència ambiental de les sis titulacions de Mestre impartides a la Facultat de Formació 
del Professorat es divideix entre les assignatures obligatòries pròpies de cada ensenyament (o 
compartides per dues especialitats), i les optatives comunes a totes sis. En aquest segon grup 
trobem una matèria específicament ambiental (Éssers Vius i Medi Ambient), però en d’altres 
també es tracten conceptes com l’estudi de l’entorn (Treball de Camp en Ciències Socials), el 
tractament dels residus de laboratori (Estudi dels Materials de l’Entorn), la transformació de 
l’entorn (La Plàstica en la Transformació d’Ambients), ecologia i esport (Cultura Esportiva i 
Socialització), ecologia lingüística (Llengua i Societat. Ecologia de la Llengua), l’ecologisme 
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(Sociologia dels Moviments Socials), educació ambiental (Educació per la Pau), pol·lució 
industrial, tractament de residus i impacte de les catàstrofes en l’ambient (Història, Patrimoni i 
Ecologia), etc. 
 
Cada ensenyament compta, a més, amb continguts ambientals propis referits a les adequaci-
ons ambientals fora i dins de l’àmbit escolar (Educació Especial), a les relacions entre l’home i 
el medi ambient (Educació Física, Educació Musical i Llengua Estrangera), a l’entorn com a 
espai d’interacció i la utilització dels recursos que ofereix el medi natural (Educació Infantil), a 
estratègies d’aprenentatge del medi, i a l’estudi dels materials del medi i dels problemes 
associats al consum, conservació, aprofitament i millora dels recursos naturals (Educació 
Primària), etc. 
 
Una de les accions d’ambientalització més urgents per a aquests ensenyaments és la creació 
d’una assignatura específica d’educació ambiental com a optativa compartida, aportant 
continguts relacionats amb estratègies d’ensenyament i aprenentatge de processos ambientals 
que reforci la transmissió d’una consciència ambiental. També caldrà incrementar la presèn-
cia de continguts ambientals en la resta de matèries obligatòries i optatives atès que aquestes 
titulacions són una peça clau en la transmissió de coneixements ambientals a persones que, 
en la seva major part, es dedicaran professionalment a la formació del jovent. 
 
Totalment mancat de continguts ambientals, el 2n cicle en Comunicació Audiovisual podria 
incorporar-ne en assignatures com Psicologia de la Comunicació, Multimèdia i Telemàtica 
Educativa (aplicacions a l’educació ambiental), Mitjans de Comunicació i Valors (paper dels 
mitjans de comunicació en la formació de valors ambientals), o Museografía Interactiva i 
Audiovisual (creació de continguts multimèdia relacionats amb el patrimoni ambiental). Tam-
bé es podrien ambientalitzar els dos pràcticums, relacionant les tècniques i els processos de 
concepció, de creació, de realització i de producció audiovisual i multimèdia, amb pràctiques 
respectuoses amb el medi ambient. 
 
Malgrat que l’anàlisi dels ensenyaments de centres adscrits no forma part d’aquesta diagnosi, 
volem deixar constància de l’elevada presència de continguts ambientals en la diplomatura 
de Turisme, amb inclusió en els programes docents de conceptes com els ecosistemes i el 
paisatge natural (Recursos Territorials), el deteriorament ambiental i l’impacte ambiental del 
turisme (Turisme, Desenvolupament i Medi Ambient), el patrimoni natural (Patrimoni Cultural i 
Gestió del Patrimoni Museístic), turisme sostenible i qualitat ambiental (Estructures i Equipa-
ments), valor turístic dels espais naturals (Geografia Turística I i II), ecoturisme (Noves Formes 
de Turisme), Agenda 21 i sostenibilitat en la planificació (Introducció a la Planificació Turísti-
ca), i impacte ambiental del transport (Gestió d’Empreses de Transport). 
 
També s’ha fet un gran esforç d’ambientalització de les pràctiques que es desenvolupen a 
l’hotel Alimara, el qual compta amb una certificació ISO 14.001 i té integrats procediments 
de qualitat ambiental, i només convindria plantejar la possibilitat de creació una assignatura 
específica sobre ecoturisme, fent especial incidència en l’impacte ambiental de les activitats 
turístiques. 
 



UN PARADIGMA DE TRANSVERSALITAT. EL FET AMBIENTAL EN LA DOCÈNCIA DE LA UB  

 38 

3.2. TERCER CICLE: PROGRAMES DE DOCTORAT 
 
 
La diagnosi d’aquest nivell docent proporciona una fotografia fixa de la presència ambiental 
en els programes de doctorat impartits en el bienni 1999-2001, incloent-hi les assignatures 
de primer curs i els treballs d’investigació de segon any, i una anàlisi de l’evolució temporal 
que la docència ambiental de doctorat ha experimentat en els darrers cursos, mitjançant la 
comparació dels continguts ambientals en les assignatures de primer any impartides els cur-
sos 1999-2000, 2000-2001 i 2003-2004. 
 
Per al conjunt d’aquests tres cursos s’han analitzat un total de 279 programes de doctorat 
mtjançant la consulta dels programes de les assignatures i dels treballs d’investigació a la 
pàgina web que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat de Barcelona habilita a tal 
efecte (www.ub.edu/acad/). 
 
 
3.2.1. EL FET AMBIENTAL EN UN BIENNI 
 
L’oferta docent de doctorat durant el bienni 1999-2001 va ascendir a 2.119 assignatures i 
12.514 crèdits repartits en 86 programes diferents. D’aquests, un 56 % de les assignatures i 
un 31 % dels crèdits corresponen a la docència de 1r any, mentre que els treballs 
d’investigació de 2n curs sumen un 44 % de les assignatures i un 69 % dels crèdits. La asime-
tria s’explica perquè en el disseny dels programes de doctorat es preveu la realització d’un 
únic treball de recerca en el segon curs, raó per la qual la mitjana de crèdits s'estableix en 
poc més de 9 crèdits, quan les assignatures de 1r any tenen una mitjana de 3,3 crèdits. 
 

OFERTA DOCENT DE DOCTORAT (BIENNI 1999-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.7 

 

Igual que en els ensenyaments de 1r i 2n cicle, el nombre total de crèdits i assignatures reflec-
tit en l’estadística és superior al nombre real impartit pel professorat (tant de la UB com 
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d’altres universitats), ja que hi ha assignatures optatives procedents d’altres programes de 
doctorat que es comptabilitzen per partida doble, o fins i tot triple si són en l'oferta de més de 
dos programes. 
 
Pel que fa a la docència ambiental, s’han detectat 256 assignatures amb aquest tipus de 
continguts, corresponents a un total de 1.637 crèdits. Per cursos, en el primer any es concen-
tren un 54 % de les assignatures i un 28,5 % dels crèdits, mentre que els treballs 
d’investigació impartits durant el curs 2000-2001 sumen un 71,5 % dels crèdits però només 
un 46 % de les assignatures. Novament, aquesta diferència s’explica perquè cada treball 
d’investigació triplica en nombre de crèdits equivalents les assignatures de 1r any, de forma 
que la proporció en crèdits totals és clarament superior malgrat que el nombre absolut de 
treballs sigui menor al d’assignatures. 
 
En funció de la docència ambiental detectada per al conjunt del bienni 1999-2001, la pro-
porció de continguts ambientals va assolir un 12,1 % de les assignatures i un 13,1 % dels 
crèdits, valors lleugerament inferiors als obtinguts per als ensenyaments de 1r i 2n cicle (ve-
geu l’apartat 3.1.). Malgrat que no disposem d’estudis similars en altres universitats del nostre 
entorn, els resultats que s’aniran detallant en les següents pàgines permeten afirmar que la 
Universitat de Barcelona es troba en una situació privilegiada quant a l’oferta docent de 
doctorat en matèria ambiental, i que encapçala la formació d’investigadors especialistes en 
medi ambient a les nostres contrades. 
 
Amb relació al nivell d’importància que assoleixen els continguts ambientals en el conjunt del 
programa docent, els resultats són similars als obtinguts en els ensenyaments de 1r i 2n cicle: 
• Un 85,5 % de les assignatures i treballs de recerca presenten continguts ambientals en 

una part del temari (el 43 % són de nivell 3), o en la seva totalitat (un 17 % són de nivell 
4). Comparativament amb la docència de 1r i 2n cicle, la proporció 
d’assignatures/treballs específicament ambientals és netament superior. 

• Les assignatures i treballs de recerca que s’inspiren en el medi ambient per desenvolupar 
conceptes propis de l’especialitat científica (nivell 1) o que utilitzen recursos ambientals 
com a suport docent (nivell 2), tot just sumen el 14,5 % de les matèries identificades. A-
questa proporció és inferior a la detectada per als ensenyaments de 1r i 2n cicle, 
especialment a conseqüència del baix nombre d’assignatures i treballs de nivell 1 detec-
tats. 

• També de forma anàloga als ensenyaments de 1r i 2n cicle, els continguts ambientals es 
reforcen a mesura que avança el programa docent. Així, el segon curs del bienni, que pot 
ser considerat com d’especialització en el conjunt del programa de doctorat, ja que orien-
ta l’alumne cap a un treball de recerca més específic, concentra una major proporció de 
treballs de nivell 3 i 4 (91 %), que no pas a les assignatures de 1r curs dels mateixos ni-
vells (80 %). 

• Les assignatures dels nivells 1 i 2, que en aquest cas es concentren en una proporció de 4 
a 1 en el primer curs, són les que presenten diferències més grans. Per als programes de 
doctorat en què s’imparteixen aquest tipus d’assignatures (corresponents a especialitats 
amb escassa tradició ambiental, com Història de l’Art, Antropologia, Filosofia o Belles 
Arts), l’oferta es limita a la docència de 1r any, ja que per a la realització dels treballs 
d’investigació es prefereix definir temes més específics de la disciplina científica, deixant 
de banda les referències al medi ambient. 

  
L’anàlisi per facultats posa de manifest que entre un 40 i un 45 % de la docència total de 
doctorat impartida durant el bienni 1999-2001, en funció de si es mesura a través del nom-
bre de programes, d’assignatures o de crèdits, correspon a Biologia, Medicina, Psicologia i 
Geografia i Història. La resta de centres ofereixen entre el 3 i el 6 % de la docència total 
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cadascun (corresponents a una forquilla d’entre 3 i 7 programes), i només les facultats de 
Matemàtiques i d'Odontologia, que només van impartir un programa de doctorat cadascuna, 
i la de Geologia, amb dos, tenen una proporció inferior al 3 % de l’oferta total. Bibliotecono-
mia i Documentació es va constituir en facultat durant aquest període, i el seu primer 
programa de doctorat no es va posar en funcionament fins al bienni 2000-2002. 
 
A diferència dels ensenyaments de 1r i 2n cicle, en què aquesta distribució determinava que 
l’oferta ambiental en termes absoluts coincidís en termes generals amb la proporció referida 
al conjunt dels ensenyaments, en el cas dels programes de doctorat es produeix una major 
polarització respecte a aquelles especialitats científiques de tradició ambiental. Així, les facul-
tats de Biologia, Química, Geografia i Història, i Farmàcia incrementen significativament el 
seu pes en relació amb el conjunt de l’oferta de doctorat, mentre que centres que assolien 
una elevada presència respecte al nombre de programes, assignatures i crèdits impartits, 
però que compten amb una menor trajectòria en matèria ambiental, com Medicina o Psicolo-
gia, sumen una proporció molt més minoritària de la docència ambiental de doctorat. 
 
Més significatius són els resultats amb relació al pes que assoleix la docència ambiental en 
cadascuna de les facultats, ja que ens han permès reforçar les conclusions establertes en 
l’anterior apartat quant al nombre i característiques dels jaciments de docència ambiental a la 
UB.  
 
Els programes de doctorat que s’imparteixen a la Facultat de Geografia i Història, i especial-
ment els tres corresponents als departaments de Geografia, suposen prop d’un 75 % de la 
docència ambiental en l’Àrea de Ciències Humanes i Socials. De fet, la proporció de crèdits i 
assignatures ambientals en aquesta facultat és d’un 21-22 %, només superada per Biologia i 
Química, i molt per davant del 10-11 % que s’assoleix a la Facultat de Belles Arts, on els 
continguts ambientals tenen una presència destacada, del 3-4% de Filosofia, on són molt més 
minoritaris, o del 0 % de Filologia, on el fet ambiental està totalment absent de la docència 
de doctorat. 
 
Les dues facultats pertanyents a l’Àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials es repar-
teixen els crèdits i assignatures ambientals gairebé al 50 %, però en tots dos casos la 
proporció respecte a la docència total és molt baixa: assoleix un 3 % de docència ambiental a 
la Facultat de Dret i prop d’un 5 % a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Es 
tracta de valors sensiblement inferiors als detectats en els ensenyaments de 1r i 2n cicle (ve-
geu l’apartat 3.1) que palesen que el fet ambiental en aquests centres encara no es troba 
consolidat en les respectives disciplines. 
 
L’Àrea de Ciències Experimentals polaritza dues terceres parts de la docència ambiental de 
doctorat de la UB, una proporció molt superior a la detectada en els ensenyaments de 1r i 2n 
cicle (25 %). Per centres, les facultats de Biologia i Química assoleixen proporcions d'assigna-
tures i crèdits ambientals molt similars, amb valors lleugerament superiors al 35 % en tots dos 
casos (vegeu la figura 3.8). Convé recordar que a Biologia aquesta proporció és inferior a la 
detectada en els ensenyaments de 1r i 2n cicle perquè s’ofereixen diversos programes de 
doctorat en què el fet ambiental no hi és present (Biologia Cel·lular, Biomedicina, Biometria i 
Estadística, Fisiologia, Genètica o Immunologia), mentre que a Química és netament superior 
per la presència de dos programes que tenen com a objecte d’estudi específic el medi ambi-
ent (Enginyeria del Medi Ambient i del Producte, i Química Analítica del Medi Ambient i la 
Pol·lució). 
 
Per darrere d’aquestes dues facultats queden Geologia, amb prop d’un 18 % de matèries i 
crèdits ambientals durant els dos cursos del bienni (una proporció sensiblement inferior a la 
de 1r i 2n cicle, ja que dels dos programes de doctorat impartits a la facultat el fet ambiental 
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només ocupa un lloc destacat al de Ciències de la Terra), Física, on la docència ambiental 
assoleix un 7 % per al conjunt del bienni, i Matemàtiques, que no tracta el fet ambiental en 
cap assignatura del seu programa de doctorat. 
 

PES DE LA DOCÈNCIA AMBIENTAL DE DOCTORAT
PER FACULTATS (BIENNI 1999-2001)
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FIGURA 3.8 
 

L’oferta de continguts ambientals en l’Àrea de Ciències de la Salut es troba molt polaritzada a 
la Facultat de Farmàcia, que concentra un 70 % del total del bienni, tot i que la proporció 
d’assignatures ambientals només suma un 15 % i la de crèdits l’11 %. Aquests valors són 
sensiblement inferiors als de 1r i 2n cicle (30 %) perquè el fet ambiental només té una presèn-
cia destacada al programa de Ciència del Sòl, mentre que a la resta és gairebé absent. A la 
resta de facultats el percentatge d’assignatures i crèdits mediambientals és inferior al 4 %: 
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Psicologia i Medicina assoleixen un 2,5 % de docència ambiental, i Odontologia es manté en 
el 0 % perquè el fet ambiental és totalment absent en el seu únic programa. 
 
Quant a l'Àrea de Ciències de l’Educació, Formació del Professorat concentra gairebé un 90 
% de l’oferta ambiental de doctorat, ja que a la Facultat de Pedagogia es va impartir una 
única assignatura que tractava aquesta temàtica durant tot el bienni, i a més es tractava d’un 
treball d’investigació que, en relació amb el tractament del medi ambient, ha estat catalogat 
com a assignatura de nivell 1 (Història Social dels Esports d'Aventura, pertanyent al programa 
d’Activitat Física i Esport). En aquest centre la proporció de continguts ambientals és molt 
baixa (1,5 % dels crèdits), però en canvi a la Facultat de Formació del Professorat el fet ambi-
ental assoleix una presència significativa, amb prop d’un 11 % de crèdits i assignatures 
repartides entre els dos programes de didàctica (Didàctica de les Ciències Experimentals i la 
Matemàtica, Didàctica de les Ciències Socials i Espais de Comunicació). 
 

TAULA 3.IV. RESUM ESTADÍSTIC DELS PROGRAMES DE DOCTORAT 
AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (BIENNI 1999-2001) 

ASSIGNATURES CRÈDITS 
TÍTOL ENSENYAMENT CENTRE 

Total M.A. % Índex Total M.A. % Índex 
Educació Artística: Ensenyament i Aprenentatge 
Arts Visuals 

Belles Arts 16 2 12,50 0,03 68 6 8,82 0,02 

Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat Belles Arts 13 5 38,46 0,29 54 21 38,89 0,29 
Pràctiques Estètiques i Imatge Tècnica Belles Arts 16 2 12,50 0,03 57 6 10,53 0,03 
Filosofia, Ètica i Política Filosofia 28 2 7,14 0,02 224 16 7,14 0,02 
Geografia Física Geogr. i Hist. 18 12 66,67 0,63 117 90 76,92 0,72 
Pensament Geogràfic i Organització del Territori Geogr. i Hist. 15 3 20,00 0,13 69 12 17,39 0,11 
Planificació Territorial i Desenvolupament Regio-
nal 

Geogr. i Hist. 23 12 52,17 0,46 162 79 48,77 0,43 

Vies de Recerca en Història de l'Art Geogr. i Hist. 22 3 13,64 0,06 112 12 10,71 0,04 
Dret Dret 132 5 3,79 0,04 954 33 3,46 0,03 
Dret Penal Dret 18 1 5,56 0,06 69 3 4,35 0,04 
Economia Econòmiques 45 1 2,22 0,02 183 3 1,64 0,02 
Estudis Empresarials Econòmiques 44 2 4,55 0,03 168 6 3,57 0,03 
Història Econòmica Econòmiques 37 3 8,11 0,08 165 15 9,09 0,09 
Sociologia Econòmiques 36 2 5,56 0,05 135 6 4,44 0,04 
Antropologia Biològica Biologia 17 5 29,41 0,13 81 15 18,52 0,08 
Biologia Vegetal Biologia 37 27 72,97 0,64 352 248,5 70,60 0,62 
Ciències del Mar Biologia 27 14 51,85 0,37 115 73 63,48 0,46 
Microbiologia Ambiental i Biotecnologia Biologia 32 11 34,38 0,27 259 79 30,50 0,23 
Titulació d'Estudis Avançats d'Ecologia Biologia 35 31 88,57 0,79 242 218 90,08 0,81 
Zoologia Biologia 25 18 72,00 0,63 204 153 75,00 0,64 
Astronomia i Meteorologia Física 40 7 17,50 0,13 204 36 17,65 0,13 
Ciències de la Terra Geologia 38 10 26,32 0,18 233 58 24,89 0,18 
Tecnologia de Materials Geologia 29 2 6,90 0,06 123 6 4,88 0,04 
Enginyeria del M.A. i del Producte Química 26 17 65,38 0,59 146 109 74,66 0,71 
Química Química 24 4 16,67 0,09 134 22 16,42 0,09 
Química Analítica del M.A. i la Pol·lució Química 14 9 64,29 0,50 79 46 58,23 0,45 
Química Orgànica Química 20 3 15,00 0,11 103 11 10,68 0,08 
Biotecnologia Farmàcia 17 3 17,65 0,13 154 27 17,53 0,13 
Ciència del Sòl  Farmàcia 16 11 68,75 0,61 60 45 75,00 0,68 
Medicaments, Alimentació i Salut Farmàcia 79 9 11,39 0,09 597 57 9,55 0,08 
Química Orgànica i Farmacèutica Farmàcia 22 1 4,55 0,02 195 3 1,54 0,01 
Organogènesi i Anatomia Clínica i Aplic. Medicina 19 1 5,26 0,04 82 6 7,32 0,05 
Salut Pública Medicina 16 4 25,00 0,22 102 30 29,41 0,26 
Influència Social: Relacions, Processos i Efectes Psicologia 25 2 8,00 0,08 126 15 11,90 0,12 
Recursos Humans i Organitzacions Psicologia 33 3 9,09 0,08 264 27 10,23 0,09 
Activitat Física i Esport Pedagogia 36 1 2,78 0,01 176 6 3,41 0,01 
Didàctica de les C.E. i la Matemàtica F. Professorat 18 3 16,67 0,10 86 14 16,28 0,09 
Didàctica de les C.S. i Espais de Comunicació F. Professorat 21 5 23,81 0,18 110 25 22,73 0,18 

 

Passant a l’anàlisi específica dels programes de doctorat, la mitjana dels programes de docto-
rat analitzats és de 24,6 assignatures i 145,5 crèdits per al conjunt del bienni 1999-2001, tot 
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i que la majoria oscil·len entre 15 i 45 assignatures, i entre 60 i 350 crèdits, amb un ampli 
ventall de possibilitats i combinacions en funció de l’estructura dissenyada a cada departa-
ment.  
 

PROPORCIÓ DE CONTINGUTS AMBIENTALS EN ELS 
PROGRAMES DE DOCTORAT (BIENNI 1999-2001)
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FIGURA 3.9 
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ÍNDEX DE CONTINGUTS AMBIENTALS EN ELS 
PROGRAMES DE DOCTORAT (BIENNI 1999-2001)
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FIGURA 3.10 
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En general, els programes de l’Àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials són les que 
ofereixen el major nombre de crèdits i matèries pel seu caràcter interdepartamental (per 
exemple, Dret compta amb 132 assignatures i prop d’un miler de crèdits). D'latra banda, els 
grans programes de les àrees de Ciències Experimentals i de Ciències de la Salut tenen una 
àmplia oferta docent per tal d’absorbir l’elevat nombre de matriculacions. 
 
En l’altre extrem, trobem que els programes de l’Àrea de Ciències Humanes i Socials, i espe-
cialment alguns de les facultats de Filologia i Geografia i Història, amb una oferta molt baixa 
de crèdits (menys de 60) i d’assignatures (menys de 15), en consonància amb una menor 
previsió d’alumnes o una major especialització en el disseny dels continguts. 
 
La classificació dels programes en funció de la proporció de crèdits i assignatures ambientals 
respecte a l’oferta docent total, permet destacar en primer lloc el programa Titulació d'Estudis 
Avançats d'Ecologia, que assoleix gairebé un 90 % de matèries i crèdits ambientals per al 
conjunt del bienni 1999-2001. 
 
Per darrere d’aquest programa, tal i com es detalla gràficament a la figura 3.9, i amb una 
oferta d’assignatures i crèdits ambientals d’entre el 70 i el 75 % de la docència total, se situen 
Geografia Física, Zoologia, Ciència del Sòl (Gènesi, ús i conservació de sòls), Enginyeria del 
Medi Ambient i del Producte, i Biologia Vegetal. Per sota del 70 % de docència ambiental, 
però amb valors superiors al 50 %, queden programes com Ciències del Mar, Química Analí-
tica del Medi Ambient i la Pol·lució, i Planificació Territorial i Desenvolupament Regional. 

 
L’anàlisi qualitativa a través dels índexs de continguts ambientals permet afinar aquests resul-
tats: 

Titulació d’Estudis Avançats d’Ecologia Facultat de Biologia 
Els valors dels índexs se situen al voltant de 0,80 per al conjunt del bienni. Tot un seguit 
d’assignatures analitzen els ecosistemes, els efectes de l’activitat antròpica i els mecanismes de protec-
ció i conservació (Ecologia de Comunitats, Ecologia de Sistemes Forestals, Ecologia del Sistema Marí 
Costaner, Ecologia dels Canvis Ambientals i Climàtics, Ecologia dels Sistemes Deltaics i Llacunars, 
Ecologia dels Sistemes Fluvials), però també s’ofereix una perspectiva històrica del fet ecològic (Con-
ceptes Unificadors i Perspectives en Ecologia).  
Els 23 treballs de recerca del segon any acadèmic orienten el treball de l’alumne cap a casos concrets 
relacionats amb cicles de matèria i energia (Balanç d'energia i nutrients en peixos, Balanços d'energia 
en un sistema lacustre, Epífits i balanç de carboni en posidònia, etc.), amb els canvis forçats per 
l’activitat humana (Efecte del cranc de riu americà sobre macroinvertebrats, Impacte dels vessaments 
miners sobre macroinvertebrats, Efecte del canvi climàtic en la dinàmica de regeneració de boscos, 
Canvi ambiental a través dels ecosistemes aquàtics, etc.), o amb altres conceptes ambientals (Capaci-
tat "autodepuradora" dels sistemes fluvials, Modelització en ecologia, Reciclatge i retenció de nutrients 
en arrossars, etc.). 

 
Geografia Física Facultat de Geografia i Història 
Obté un valor mitjà de 0,67, amb variacions entre l’índex d’assignatures (0,63), i el de crèdits (0,72). 
Els continguts del 1r any, a més d’aprofundir en l’anàlisi paisatgística (Matollars Mediterranis: Estruc-
tura, Dinàmica i Gestió, Paisatge Vegetal Litoral, Paisatge, Conservació i Gestió), abasten els efectes 
del canvi climàtic (Canvi Climàtic, Contaminació i Salut) o apliquen una perspectiva sistèmica a 
l’anàlisi ambiental (Ambient, Models Sistèmics i Ciències de la Terra). Durant el 2n any es repeteix el 
tractament del paisatge (Cartografia del Paisatge Vegetal de les Serralades Catalanes, Gestió del 
Paisatge, Geoecologia del Litoral i Agrometeorologia), i s'incrementa la varietat de conceptes ambien-
tals amb l’estudi dels vectors aire (Alteracions Climàtiques per Causa Urbana, Clima, Contaminació i 
Salut als Espais Urbans) i sòl (Canvis en els Sòls després d'Incendis Forestals, Erosió i Transport de 
Sediments dels Usos del Sòl). 
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Biologia Vegetal Facultat de Biologia 
Assoleix un índex de continguts ambientals de 0,64 per al conjunt del bienni. El programa no només 
se centra en l’estudi d’espècies vegetals, ecosistemes i paisatges des de diferents perspectives (Estratè-
gies Vegetals en Sistemes Agrícoles i Pradencs, Relacions Sòl/ Planta, Bases per a l'Estudi i la 
Conservació de la Biodiversitat de Criptògames, etc.), sinó que també analitza la problemàtica de la 
contaminació (Bases per a l'Avaluació de la Qualitat Ambiental, El Sòl i la Contaminació Ambiental), o 
els efectes del canvi climàtic (Ecofisiologia Vegetal: Alguns Casos Pràctics). Els treballs de 2n curs 
s’orienten principalment cap a estudis de biodiversitat, biosistemàtica, taxonomia i biogeografia 
(Biodiversitat d'algues continentals, Biodiversitat vegetal en hàbitats agrícoles i pertorbats, Biogeogra-
fia i taxonomia de plantes vasculars, Gestió i anàlisi de dades de la biodiversitat vegetal, Interpretació 
i taxonomia del paisatge vegetal), i en menor mesura a tècniques aplicades (Cartografia de la vegeta-
ció i SIGs), o a processos de contaminació (Qualitat dels sòls: Contaminació i bioremediació). 

 

Zoologia Facultat de Biologia 
Amb uns continguts ambientals més estables durant els dos cursos del bienni, obté un valor de 0,63. 
Durant el 1r curs l’atenció se centra principalment en l’estudi de la biodiversitat (Biodiversitat d'Artrò-
podes, Biodiversitat d'Invertebrats no Artròpodes, Biodiversitat de Tetràpodes), i en les eines de gestió i 
conservació de la fauna (Biologia de la Conservació, Gestió de Fauna Marina, Gestió i Conservació 
de Fauna Terrestre), mentre que els treballs d’investigació s’orienten a l’anàlisi ecològica (Ecologia de 
fauna edàfica, Ecologia de la tortuga d'estany, Ecologia larvària d'amfibis anurs, etc.), a l’estudi 
d’espècies concretes a escala local o regional (Les xinxes dels cereals de blats espanyols, Ictiofauna de 
la Mediterrània I la mar Negra, etc.) i, en menor mesura, plantegen casos d’estudi específics en què 
es presenta la interacció home-medi (Toxicitat de nitrits juvenils d'esturió siberià). 

 

Enginyeria del Medi Ambient i del Producte Facultat de Química 
Presenta un índex de continguts ambientals de 0,60 per al conjunt del bienni. Durant el 1r any les 
assignatures dedicades a la gestió d’aigües residuals (Gestió d'Estacions Depuradores d'Aigües Resi-
duals, Gestió i Aprofitament de Subproductes d'Aigües Residuals, Simulació de Processos de 
Degradació en EDARs, Tractaments de Regeneració d'Aigües Residuals, Transferència i Depuració en 
Medi Porós), contaminació atmosfèrica (Química Atmosfèrica i de la Pol·lució Atmosfèrica), o tracta-
ment i reciclatge de residus (Reciclatge de Materials: Afinatge i Ultrapurificació, Sistemes Avançats de 
Tractament i Valorització de Residus Sòlids), mentre que el segon any acadèmic està caracteritzat per 
treballs específicament ambientals en què s’investiga sobre processos de depuració i descontaminació 
(Oxidació avançada, Fotocatàlisi, Electroquímica, Cinètica) o sobre aplicacions en temes com la 
biotecnologia o les ciències del sòl. 
 

Ciència del Sòl (Gènesi, Ús i Conservació de Sòls) Facultat de Farmàcia 
Amb un índex de continguts ambientals de 0,56 per a assignatures i 0,64 per a crèdits, desenvolupa 
en el primer any un ampli ventall de matèries sobre contaminació de sòls, amb atenció especial als 
processos i tècniques de descontaminació (Sanejament de Sòls Contaminats, Biodegradació i Biore-
mediació: Aspectes Bàsics i Aplicats de la Transformació Microbiana de Contaminants Orgànics, 
Compostos Orgànics/Rehabilitació de Sòls, etc.), i a les relacions entre residus i sòls (Sòl i Reciclatge 
de Residus, Compostatge de Residus Orgànics), mentre que l’únic treball de recerca està dedicat a la 
gestió de residus (contaminació i sanejament de sòls). 
 

Química Analítica del Medi Ambient i la Pol·lució Facultat de Química 
Registra un índex d’assignatures més alt (0,50) que el de crèdits (0,45), amb assignatures de 1r any 
que analitzen processos de contaminació (Pol·luents Inorgànics a l'Hidrocicle, Química Atmosfèrica i 
de la Pol·lució Atmosfèrica, Química i Toxicologia Ambiental), i les aplicacions ambientals de determi-
nades tècniques analítiques (Tècniques Cromatogràfiques en Problemes Ambientals, Espectrometria 
de Masses: Teoria i Aplicacions Recents, Radionúclids en el Medi: Determinació i Comportament), i 
treballs de recerca que aprofundeixen en els dos temes (Pol·luents inorgànics a l'hidrocicle, Tècniques 
cromatogràfiques en problemes ambientals). 
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Ciències del Mar Facultat de Biologia / Facultat de Geologia 
Impartit pels departaments d’Ecologia i d’Estratigrafia i Paleontologia, amb participació de professors 
de la UPC i del CSIC, assoleix un índex de continguts ambientals de 0,37 per a les assignatures, i de 
0,46 per als crèdits. La perspectiva biològica de caire ecològic és predominant tant en les assignatures 
ambientals del primer any (Ecologia del Sistema Marí Costaner, Processos Ecològics i Cicles Biogeo-
químics al Mar, Obtenció i Tractament de Dades en Ecologia, Seminari Avançat d'Ecologia Marina), 
com en els treballs d’investigació proposats per al 2n curs (Colonització recent del delta de l'Ebre per 
algues, Trencament de la termoclina davant de Barcelona, Balanç d'energia i nutrients en peixos, 
Ecologia de Paracentrotus Lividus en infralitoral, Flux de nutrients en la interfase sediment/aigua, etc.). 
 

Planificació Territorial i Desenvolupament Regional Facultat de Geografia i Història 
Aquest programa assoleix un índex de continguts ambientals de 0,45 per al conjunt del bienni i refle-
xiona en les assignatures de primer curs sobre temes com la relació entre activitat humana, 
alteracions climàtiques i desenvolupament sostenible (Clima, Medi Ambient i Desenvolupament), 
l’impacte ambiental del transport (Desenvolupament Local i Regional: Infrastructures de Transport), 
polítiques ambientals i processos d’Agenda 21 (Desenvolupament Territorial Sostenible), problemes 
ambientals relacionats amb l’aigua (Recursos Naturals i Planificació Regional), sostenibilitat de la 
gestió de les activitats turístiques (Turisme en el Desenvolupament Local i Regional), o els efectes de la 
tecnologia sobre el medi (Tecnologia i Medi Ambient), mentre que els treballs de recerca plantegen 
l’aplicació d’aquests temes a casos d’estudi específics en l’àmbit català o brasiler (Alteracions climàti-
ques per causa urbana i problemes mediambientals, Gestió, planificació territorial del turisme, 
Problemes d'utilització d'aigües, contaminació d’àrees rurals/urbanes, Anàlisi i avaluació d'un pla 
d’infraestructura de transport a les ciutats). 
 

Microbiologia Ambiental i Biotecnologia Facultat de Biologia 
Malgrat que l’índex de continguts és clarament inferior als anteriors programes (0,25), el fet ambien-
tal té una presència destacada en un programa docent essencialment orientat a cobrir el vessant 
biotecnològic i microbiològic. De les assignatures de primer curs convé destacar les que analitzen 
processos de contaminació microbiològica i tècniques microbiològiques per a l’eliminació de conta-
minants i la recuperació de residus (Biodegradació i Bioremediació: Aspectes Bàsics i Aplicats de la 
Transformació Microbiana de Contaminants Orgànics, Contaminació Microbiològica del Medi, Mi-
crobiologia Aquàtica), però no es poden oblidar les que presenten temes com la biotecnologia 
ambiental i l’impacte de la biotecnologia en el medi (Ecogenètica Microbiana), les aplicacions en la 
disminució de l’impacte ambiental a l’activitat industrial (Enzims Microbians d'Aplicació Industrial), o la 
gestió de residus microbiològics (Gestió d'un Laboratori de Microbiologia). En els treballs de recerca 
(Aïllament de microorganismes interès biotecnològic, Assaigs de tractabilitat en la bioremediació de 
sòls, Caracterització d’enzims d’interès industrial, Ús de la citometria en tècniques aplicades al medi, 
etc.) es desenvolupen aplicacions ambientals específiques de tècniques biotecnològiques. 

 

Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat Facultat de Belles Arts 
Aquest programa interdisciplinari, fruit de la col·laboració entre els departaments d’Escultura i Psico-
logia Social, i amb la participació de professors de la Facultat de Ciències Econòmiques, assoleix un 
índex de continguts ambientals de 0,29, gràcies a la presència de diverses assignatures que analitzen 
les relacions entre l’espai urbà i el medi ambient des de diferents punts de vista el fet ambiental en 
la societat (Medi Ambient, Comportament Social i Organitzacions), l’ecologisme com a nova manera 
de desenvolupar-se socialment i econòmicament (Globalització i Multiculturalisme), o que es no-
dreixen de material de treball purament ambiental malgrat que no n’incloguin cap contingut en el 
programa (Teoria de l'Art Públic). Aquestes perspectives es repeteixen i reforcen en els treballs de 2n 
curs Espai públic i regeneració urbana, i Ciutat, identitat, sostenibilitat. Cal deixar constància que els 
continguts ambientals d’aquest programa es van incrementar significativament el bienni 2000-2002 
amb assignatures com Capacitats i Morfologia del Paisatge Contemporani, El Creixement Urbà, i 
Participació Ciutadana i Sostenibilitat. 
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Ciències de la Terra Facultat de Geologia 
Malgrat que el medi ambient no és l’objecte d’estudi principal d’aquest programa interdepartamental, 
el que explica un índex de continguts ambientals de 0,18 per al conjunt del bienni, trobem un bon 
nombre d’assignatures i treballs de recerca que analitzen el fet ambiental. Així, en el 1r curs es desen-
volupen continguts sobre les característiques geofísiques dels processos de contaminació 
(Contaminació de Sòls i Aigües), l’emmagatzematge de residus (Emmagatzemament de Residus en 
Formacions Geològiques), l’ecologia dels medis marí, lacustre i palustre (Paleobiofàcies Marines i 
Continentals), i les aplicacions ambientals d’eines metodològiques de la geofísica i la geoquímica 
(Mètodes Geofísics i Geoquímics Aplicats al Medi Ambient, Geoquímica d'Isòtops Estables). Aquests 
continguts es desenvolupen durant el 2n any acadèmic amb els treballs de recerca Geologia i medi 
ambient, Canvis climàtics quaternaris, Dinàmica d'allaus, Geociències marines, i Teledetecció i pro-
cessos superficials. En la versió del bienni 2000-2002 es va afegir a aquesta oferta l’assignatura 
Gestió de Recursos i Restauració d'Espais Degradats, on es desenvolupa l’explotació dels recursos 
naturals i l’impacte ambiental de la indústria extractiva. 

 

La resta de programes de doctorat presenten una proporció i un índex de continguts ambien-
tals més minoritaris, però aporten un valor afegit tant en els ensenyaments amb poca tradició 
ambiental com en els que, malgrat pertànyer a disciplines científiques fortament relacionades 
amb el medi ambient, tenen com a objecte d’estudi un altre aspecte més específic. 
 
Aquest és el cas de les assignatures impartides als programes de doctorat de la Facultat de 
Belles Arts, que tracten el fet ambiental com a inspiració per desenvolupar continguts propis 
de l’especialitat, que plantegen la relació existent entre paisatge i art, o que desenvolupen 
l’estudi del paisatge i l’entorn natural. En trobem exemples als programes Educació Artística: 
Ensenyament i Aprenentatge d’Arts Visuals, del Departament de Dibuix (Art, Medi i Educació: 
una Redefinició del Patrimoni Cultural, i, De la Mirada a l'Apreciació en l'Educació Artística), i 
Pràctiques Estètiques i Imatge Tècnica, del Departament de Disseny i Imatge (Pràctica de la 
Fotografia de Paisatge i Teoria del Paisatge en la Fotografia). 
 
Aquesta via d’ambientalització es va reforçar en els programes del bienni 2000-2002, amb 
les assignatures Art, Natura i Paisatge (com a part fonamental del programa Art i Pensament, 
i com a afí a Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius), Poètica de la Natura i Visió de la 
Natura (també en el programa Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius), i, Aproximació al 
Paisatge a través del Dibuix (programa Art i Representació: Expressió i Comunicació Visual). 
 
Als programes de la Facultat de Filosofia el fet ambiental s’incorpora mitjançant el tractament 
de diversos temes d’actualitat que han aixecat una forta polèmica per les seves possibles 
repercussions sobre el medi natural: enginyeria genètica, clonació, aliments transgènics, etc. 
Aquest és el cas de l’assignatura Avanços Recents en bBoètica, i del treball de recerca Bioètica 
i qualitat vida des de la perspectiva deontològica, pertanyents al programa Filosofia, Ètica i 
Política. El bienni 2000-2002 els continguts ambientals es van ampliar amb dues assignatures 
del programa Història de les Ciències (Tecnologia i Medi Ambient: una Perspectiva Històrica, i 
Problemes i Mètodes de la Biologia). 
 
En aquesta mateixa línia trobem, a la Facultat de Geografia i Història, el programa Vies de 
Recerca en Història de l'Art, amb les assignatures Ecologisme i Art, Naturalesa en l'art i en 
l'artista, i Paisatges de la Pintura Catalana). Per la seva banda, el programa Pensament Geo-
gràfic i Organització del Territori, impartit al Departament de Geografia Humana, comparteix 
continguts ambientals amb el programa Planificació Territorial i Desenvolupament Regional 
(Evolució del Concepte de Regió, fins l'Any 2000, i Transport i Ordenació del Territori: Teories 
i Mètodes). 
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La docència ambiental a la Facultat de Dret es concentra gairebé en la seva totalitat en el 
programa de doctorat interdepartamental en Dret, amb assignatures que analitzen el paper 
del medi ambient i el desenvolupament sostenible en la jurisprudència i els mecanismes 
jurídics de protecció ambiental (Cap al Sistema Jurídic de Desenvolupament Sostenible que 
també figura com a afí en el programa Dret Penal, Instruments Jurídics Internacionals de 
Desenvolupament Sostenible, Protecció del Medi Ambient en els Sistemes de Cooperació 
Regional), i treballs de recerca que aprofundeixen en aspectes legislatius ambientals més 
concrets (Dret financer i medi ambient, i Protecció internacional del medi ambient). 
 
Malgrat que l’oferta ambiental de doctorat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials no és nombrosa, es troba molt repartida entre els seus programes, amb les assignatures 
Adaptació Tecnològica i Estratègica de les Polítiques Comercials de l'Empresa i Optimització 
Dinàmica en Economia i Finances, que analitzen les estratègies comercials de l’empresa en el 
nou entorn mediambiental, i els models de gestió ambiental òptima en el programa Estudis 
Empresarials, l’assignatura afí Economia Ecològica, Recursos Naturals i Medi Ambient en el 
programa interdepartamental Economia, l’assignatura Temes d'Història Economicoecològica i 
el treball de recerca Economia dels recursos naturals en el programa Història Econòmica, i 
dues assignatures més del programa interdepartamental en Sociologia (Economia i Medi 
Ambient, dedicada a la descripció i anàlisi de la relació existent entre ambdós conceptes, i 
Sociologia de la Ciència, Desenvolupament i Tecnologia, que revisa el concepte de desenvo-
lupament des d’una perspectiva contemporània). 
 
Fora dels jaciments ambientals ja analitzats de la Facultat de Biologia, el programa de docto-
rat Antropologia Biològica ofereix assignatures que tracten el tema ambiental de forma 
introductòria per emmarcar continguts de caràcter biològic (Antropologia Biològica d'Amèrica, 
Antropologia i Epidemiologia, Biodemografia de Societats Caçadores-Recol·lectores, Biodiver-
sitat Humana, Gens i Ambient: el Problema de l'Adaptació a les Poblacions Humanes). 
 
La puntual oferta d’assignatures ambientals a la Facultat de Física es concentra en l’estudi de 
la interacció home-medi a través dels seus impactes sobre el sistema climàtic, dintre del pro-
grama Astronomia i Meteorologia del departament homònim (Canvi Climàtic, Climatologia 
Urbana, Canvi Climàtic i Riscos Meteorològics). 
 
A la Facultat de Geologia només es poden afegir als programes ja exposats les dues assigna-
tures ambientals del programa interdepartamental Tecnologia de Materials, en què 
s’analitzen els factors que condicionen el reciclatge i les tecnologies de reciclatge existents 
aplicades a diferents materials (Reciclatge de Materials. Afinatge i Ultrapurificació), i es deta-
llen els aspectes de seguretat i medi ambient relatius a la indústria de pintures (Tecnologia de 
Pintures). 
 
La presència del fet ambiental a la Facultat de Química, molt significativa en els dos progra-
mes de doctorat anteriorment analitzats, es completa amb les assignatures corresponents als 
programes de Química Orgànica (Química Ecològica, que analitza els processos químics que 
tenen lloc al medi natural, Espectrometria de Masses: Teoria i Aplicacions Recents, que expo-
sa l’aplicació d’aquest mètode en química ambiental, i Síntesi Química en la Indústria de Fine 
Chemicals, que presenta específicament aspectes de seguretat i tractament de residus), i 
Química (Aplicació de l'Electroquímica a l'Estudi de Processos, en què es detalla l’aplicació 
d’aquesta metodologia a estudis ambientals, les assignatures afins Espectrometria de Masses i 
Síntesi Química, i el treball de recerca de 2n curs Processos d’oxidació avançada). A partir del 
bienni 2000-2002 es va afegir a aquesta llista el programa de Química Inorgànica, però 
mitjançant dues assignatures afins de la mateixa facultat: Espectrometria de Masses i Catàlisi: 
Sistemes Homogenis i Heterogenis. 
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Els continguts ambientals també ocupen un lloc destacat, malgrat no constituir l’objecte 
d’estudi principal, al programa interdepartamental de la Facultat de Farmàcia en Medica-
ments, Alimentació i Salut, que desenvolupa aspectes relatius a conservació i gestió d’espècies 
amenaçades, contaminació d’aigües, productes naturals o salut ambiental en mitja dotzena 
d’assignatures (Biodiversitat i Biosistemàtica de Plantes Vasculars, Contaminació Fecal d'Ali-
ments, Control i Sanejament Ambiental, Fitoquímica Aplicada a la Recerca de Substàncies 
Bioactives, Recursos Vegetals Aquàtics, i Temes d'Actualitat en Toxicologia), i compta amb tres 
treballs d’investigació relacionats amb el fet ambiental (Sistemes naturals d’eliminació i trac-
tament d'aigües residuals, Rec. de substàncies antioxidants d'origen natural, i Toxicitat de 
metalls i teràpia quelant). Completa l’oferta docent ambiental d’aquesta facultat l’assignatura 
Síntesi de Productes Naturals, pertanyent al programa Química Orgànica i Farmacèutica, que 
ofereix una panoràmica dels procediments de síntesi per a grups específics de productes 
naturals. 
 
L’escassa presència mediambiental als estudis de doctorat de la Facultat de Medicina es limita 
bàsicament al programa de Salut Pública, amb les assignatures Contaminació Humana i 
Temes d'Actualitat en Toxicologia, que analitzen els diversos tipus de contaminació en el medi 
i exposen problemes de salut ambiental, i els treballs de 2n curs Avaluació del Risc Tòxic i 
Contaminació del Medi Ambient, ja que fora d’aquesta titulació només s’ha identificat com a 
ambiental el treball de recerca Teratogènia dels Metalls Pesants, corresponent al programa 
Organogènesi i Anatomia Clínica i Aplicada. 
 
La docència que tracta el fet ambiental dintre de la Facultat de Psicologia es va limitar durant 
el bienni 1999-2001 a l’assignatura Medi Ambient, Comportament Social i Organitzacions, 
impartida en els programes Influència Social: Relacions, Processos i Efectes, i Recursos Hu-
mans i Organitzacions, que té com a objecte d’estudi el paper de la societat civil i les 
organitzacions en la formació i la gestió ambientals, i als treballs de recerca Medi ambient i 
influència social (impartit en els dos mateixos programes), i Antecedents i conseqüents de la 
qualitat de vida en el treball (corresponent al segon programa). 
 
A la Facultat de Pedagogia només s’ha detectat durant el bienni 1999-2001 el treball de 2n 
curs Història Social dels Esports d'Aventura, corresponent al programa Activitat Física i Esport, 
que tracta el fet ambiental de forma tangencial. La manca de continguts ambientals en a-
questa facultat es va pal·liar mínimament durant el  bienni 2000-2002 amb la incorporació 
de l’assignatura Qüestions sobre Subjectivitat i Educació (fonamental del programa Educació i 
Democràcia i afí a Processos Didàctics i la seva Significació Política i Social), que dedica un 
apartat a l’educació ambiental i que tracta les diverses formes de coneixement en educació 
ambiental o qüestions com l’ecofeminisme. 
 
L’ensenyament de caràcter ambiental a la Facultat de Formació del Professorat es troba força 
repartit en dos dels quatre programes impartits durant el bienni 1999-2001. A Didàctica de 
les Ciències Experimentals i la Matemàtica trobem les assignatures Aspectes Didàctics Relaci-
onats amb la Salut, que dedica el darrer bloc del temari a la relació entre medi ambient i 
salut, i Recerca Qualitativa i Didàctica Científica, que presenta metodologies d’anàlisi ecolò-
gica aplicades a la recerca científica en ciències experimentals, i el treball de 2n curs Itineraris 
urbans com a recurs didàctic per a ciències de la Terra. Per la seva banda, el programa 
Didàctica de les Ciències Socials i Espais de Comunicació va comptar amb les assignatures 
Paradigmes de la Geografia i Models Didàctics, que dedica un apartat a analitzar la geogra-
fia des del paradigma de la percepció ambiental, i Medi i Patrimoni Urbà: Anàlisi Didàctica, 
que inclou bibliografia relativa a l’educació ambiental en el medi urbà, a més de treballs 
d’investigació com Anàlisi del paisatge en la didàctica de la geografia i Educació sobre l'equi-
libri del medi. 
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TAULA 3.VI. ASSIGNATURES I TREBALLS DE RECERCA AMBIENTALS (NIVELL 4) 
 IMPARTITS EN PROGRAMES DE DOCTORAT - BIENNI 1999/2001 

Assignatura Programa Curs Crèdits Facultat 

Medi Ambient, Comportament Social i Organitzacions 
Espai Públic i Reg. 

Urbana 
1 3 Belles Arts 

Ambient, Models Sistèmics i Ciències de la Terra 1 4 
Canvi Climàtic, Contaminació i Salut 1 4 
Matollars Mediterranis: Estructura, Dinàmica i Gestió 1 4 
Paisatge Vegetal Litoral 1 4 
Paisatge, Conservació i Gestió 1 4 
Cartografia Paisatge Vegetal de Serralades Catalanes 2 12 
Clima, Contaminació i Salut als Espais Urbans 2 12 
Erosió i Transport de Sediments dels Usos del Sòl 2 12 
Gestió Paisatge, Geoecologia Litoral i Agrometeorologia 

Geografia Física 
 

2 12 

Geografia i 
Història 

Clima, Medi Ambient i Desenvolupament 1 4 
Desenvolupament Territorial Sostenible 1 4 
Recursos Naturals i Planificació Regional 1 4 
Tecnologia i Medi Ambient 1 4 
Alteracions Climàtiques per Causa Urbana i Problemes Mediambientals 2 12 
Problemes Utilització d'Aigües / Contaminació Brasil 

Planificació 
Territorial i Desen-

volupament 
Regional 

2 12 

Geografia i 
Història 

Cap al Sistema Jurídic de Desenvolupament Sostenible 1 3 
Instruments Jurídics Internacionals de Desenvolupament Sostenible 1 3 
Protecció del M.A. en Sistemes de Cooperació Regional 1 3 
Dret Financer i Medi Ambient 2 12 
Protecció Internacional del Medi Ambient 

Dret 

2 12 

Dret 

Cap al Sistema Jurídic de Desenvolupament Sostenible Dret Penal 1 3 Dret 
Economia Ecològica, Recursos Naturals i Medi Ambient Economia 1 3 Econòmiques 
Temes d'Història Economicoecològica 1 3 
Economia dels Recursos Naturals (dues versions) 

Hist.  Econòmica 
2 3 / 9 

Econòmiques 

Economia i Medi Ambient Sociologia 1 3 Econòmiques 
Conceptes Unificadors i Perspectives en Ecologia 1 3 
Ecologia de Comunitats 1 4 
Ecologia de Sistemes Forestals 1 3 
Ecologia del Sistema Marí Costaner 1 3 
Ecologia dels Canvis Ambientals i Climàtics 1 3 
Ecologia dels Sistemes Deltaics i Llacunars 1 3 
Ecologia dels Sistemes Fluvials 1 3 
Anàlisis Estructura Comunitats en Arrossars 2 6 
Canvi Ambiental a través dels Ecosistemes Aquàtics 2 6 
Capacitat "Autodepuradora" dels Sistemes Fluvials 2 6 
Ecologia Evolutiva Ambients Variables 2 12 
Efecte Cranc de Riu Americà Sobre Macroinvertebrats 2 12 
Efecte Canvi Climàtic Dinàmica Regeneració Boscos 2 12 
Estat Ecològic dels Rius Mediterranis 2 12 
Impacte Vessaments Miners Sobre Macroinvertebrats 2 12 
Modelització en Ecologia 2 12 
Reciclatge i Retenció Nutrients en Arrossars 2 6 
Resposta Ecotoxicològica de Comunitats Fluvials 2 6 
Ús Macroinvertebrats en Assaigs Ecotoxicològics 

Titulació Estudis 
Avançats 

d’Ecologia 

2 12 

Biologia 

Bases per a l'Avaluació de la Qualitat Ambiental 1 3 
Bases Estudi i Conservació de Biodiversitat de Criptògames 1 5 
La Vegetació Alpina: Diversitat i Conservació 1 3 
Biodiversitat d'Algues Continentals 2 12 
Biodiversitat en Fongs i Líquens: Avaluació i Gestió 2 12 
Biodiversitat Vegetal en Hàbitats Agrícoles i Pertorbats 2 12 
Biogeografia i Taxonomia de Plantes Vasculars 2 12 
Biologia de Poblacions Vegetals 2 12 
Biosistemàtica de Cormòfits 2 12 
Gestió i Anàlisi de Dades de la Biodiversitat Vegetal 2 12 
Qualitat dels Sòls: Contaminació i Bioremediació 2 12 
Respostes Fisiològiques als Incendis Forestals 2 12 
Tipologia, Estructura i Funció Comunitats Pradenques 

Biologia Vegetal 

2 12 

Biologia 

Biodegradació i Bioremediació: Aspectes Bàsics i Aplicats 1 4 
Contaminació Microbiològica del Medi 1 3 
Ecogenètica Microbiana 

Microbiologia 
Ambiental i 

Biotecnologia 1 3 
Biologia 
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TAULA 3.VI. ASSIGNATURES I TREBALLS DE RECERCA AMBIENTALS (NIVELL 4) 
 IMPARTITS EN PROGRAMES DE DOCTORAT - BIENNI 1999/2001 

Assignatura Programa Curs Crèdits Facultat 
Biologia de la Conservació 1 3 
Ecotoxicologia, Contaminació i Depuració 1 4 
Biodiversitat d'Artròpodes 1 4 
Biodiversitat d'Invertebrats no Artròpodes 1 4 
Biodiversitat de Tetràpodes 1 4 
Biodiversitat d'Aràcnids 2 12 
Ecologia de Fauna Edàfica 2 12 
Ecologia de la Tortuga d'Estany (Emys Orbicularis) 2 12 
Ecologia Larvària d'Amfibis Anurs 

Zoologia 

2 12 

Biologia 

Ecologia del Sistema Marí Costaner 1 3 
Seminari Avançat d'Ecologia Marina 

Ciències del Mar 
1 3 

Biologia 

Geologia i Medi Ambient Ciències Terra 2 6 Geologia 
Reciclatge de Materials. Afinatge i Ultrapurificació Tecn. Materials 1 3 Geologia 
Gestió d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals 1 3 
Gestió i Aprofitament Subproductes d'Aigües Residuals 1 4 
Reciclatge de Materials. Afinatge i Ultrapurificació 1 3 
Simulació processos degradació en EDARs 1 3 
Sistemes Avançats Tractament i Valorització Residus 1 4 
Tractaments de Regeneració d'Aigües Residuals 1 4 
Enginyeria Medi Ambient: Biotecnologia 2 12 
Enginyeria Medi Ambient: Ciències del Sòl 2 12 
Enginyeria Medi Ambient: Cinètica 2 12 
Enginyeria Medi Ambient: Electroquímica 2 12 
Enginyeria Medi Ambient: Fotocatàlisi 2 12 
Enginyeria Medi Ambient: Oxidació Avançada 

Enginyeria del 
Medi Ambient i del 

Producte 

2 12 

Química 

Pol·luents Inorgànics a l'Hidrocicle 1 3 
Química i Toxicologia Ambiental 1 3 
Tècniques Cromatogràfiques en Problemes Ambientals 1 4 
Pol·luents Inorgànics a l'Hidrocicle 

Química Analítica 
del Medi Ambient 

2 12 

Química 

Química Ecològica Q. Orgànica 1 4 Química 
Contaminació Humana 1 3 
Contaminació del Medi Ambient 

Salut Pública 
2 12 

Medicina 

Biodegradació i Bioremediació: Aspectes Bàsics i Aplicats  1 4 
Caracterització Aigües per a Ús Agrícola 1 4 
Compostatge de Residus Orgànics 1 3 
Especiació de Compostos Químics en el Sòl 1 3 
Sanejament de Sòls Contaminats 1 3 
Sòl i Reciclatge de Residus 1 3 
Gestió de Residus (Contaminació i Sanejament de Sòls) 

Ciència del Sòl 

2 12 

Farmàcia 

Control i Sanejament Ambiental 1 4 
Sistemes Naturals Eliminació i Tractament Aigües Residuals 

Medicaments, Alim. 
i Salut 2 12 

Farmàcia 

Medi Ambient Comportament Social i Organitzacions 1 3 
Medi Ambient i Influència Social 

Influència Social 
2 12 

Psicologia 

Medi Ambient Comportament Social i Organitzacions 1 3 
Medi Ambient i Influència Social 

Rel. Hum. i 
Organitzacions 2 12 

Psicologia 

Anàlisi del Paisatge en la Didàctica de la Geografia 2 6 
Educació sobre l'Equilibri del Medi 

Didàctica C. 
Socials 2 6 

Formació 
Professorat 

 
 
Finalment, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació encetà el bienni 2000-2002 el 
programa de doctorat Documents i Sistemes Documentals en l'Entorn Digital, en el qual 
s’imparteix l’assignatura Ecologia de la Informació, en què es desenvolupa un concepte que 
considera la informació i la comunicació com una estructura anàloga a la dels ecosistemes. 
 
Segons que es deriva d’aquests resultats, i tenint en compte que la UB ocupa el primer lloc en 
l’oferta ambiental de doctorat a Catalunya, en un futur caldria reforçar la presència dels 
continguts ambientals en aquells programes que no inclouen aquesta temàtica entre els seus 
continguts (48 programes sense assignatures o crèdits ambientals durant el bienni 1999-
2001, el 56 % del total). 
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Entre les possibles propostes d’ambientalització curricular que es podrien aplicar en aquests 
ensenyaments, voldríem destacar les següents: 
• Utilització de textos de referència de caràcter ambiental per a la realització de traduccions 

en aquelles titulacions o assignatures relacionades amb llengües (especialment a Filolo-
gia). 

• Realització de problemes ambientalitzats en ensenyaments de difícil ambientalització, com 
Matemàtiques. Malgrat que aquesta proposta sigui de més fàcil introducció a 1r i 2n cicle, 
cal estudiar també la seva viabilitat en els estudis de 3r cicle. 

• Ampliació de continguts ambientals als currículums dels ensenyaments de doctorat de 
Pedagogia i Formació del Professorat, per tal d’assegurar una adequada adquisició de 
coneixements i actituds de respecte amb el medi ambient per a aquells que podran exercir 
com a formadors en un futur. Si no s’estima convenient la formació d’un nou programa 
sobre educació ambiental, caldrà explorar la via de creació d’una assignatura i un treball 
d’investigació específics sobre aquest tema, que podria ser comuna als programes ja exis-
tents, i contribuiria a omplir el buit existent en recerca sobre educació ambiental a la 
nostra universitat.   

• Extensió de les relacions entre medi ambient i diverses disciplines (medicina, dret, econò-
miques, filosofia, etc.), que si bé en alguns casos ja comencen a ser plantejades, són 
susceptibles d’adquirir major protagonisme. 

 
 
3.2.2. EVOLUCIÓ RECENT 
 
En aquest apartat es procedeix a la comparació de les assignatures de primer curs correspo-
nents als programes de doctorat dels biennis 1999-2001, 2000-2002 i 2003-2005, 
analitzant l’evolució esdevinguda durant aquest període en relació amb l’oferta docent ambi-
ental. Per fer-ho, han estat analitzats els 101 programes impartits en aquest últim bienni, i 
s’ha identificat i classificat les assignatures amb contingut ambiental segons la metodologia 
aplicada en tota la diagnosi docent.  
 

OFERTA DOCENT DE DOCTORAT (EVOLUCIÓ CURSOS 99-00, 00-01 i 03-04) 
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Com es pot observar en la figura 3.11, entre els cursos 1999-2000 i 2000-2001 es produeix 
un significatiu descens de la docència ambiental de doctorat, que passa d’un 11,7 % a un 
10,3 %, a causa de l’estancament en l’oferta d’assignatures i crèdits amb aquest tipus de 
continguts en relació amb l’oferta total, que va experimentar un increment del 14,5 % entre 
aquests dos cursos. En el curs 2003-2004 es detecta una estabilització en el pes de la docèn-
cia ambiental entorn del 10,4 %, ja que l’oferta relacionada amb aquest tema ha tingut un 
increment similar al nombre total d’assignatures i crèdits (novament un 14,5 %, però en a-
quest cas repartit entre tres cursos). 
 
Aquests resultats són conseqüència de la progressiva especialització que ha caracteritzat la 
docència de doctorat, amb una diversificació de l’oferta general amb un major nombre de 
programes (es passa de 86 a 101 en el període analitzat), mentre que els específicament 
ambientals s’han mantingut estables, amb alguns canvis de denominació i petits increments 
en el nombre d’assignatures i crèdits que tot just en els darrers cursos han pogut seguir el 
mateix ritme de creixement que el conjunt de programes impartits a la Universitat de Barcelo-
na. 
 
L’anàlisi per facultats mostra un notori increment en l’oferta de programes, assignatures i 
crèdits totals a les facultats de Geologia, Química, Biologia, Geografia i Història, Filologia i 
Medicina, amb la incorporació de Biblioteconomia i Documentació, que el bienni 1999-2001 
encara no havia iniciat la docència de tercer cicle. El creixement d’aquests centres fa que la 
Facultat de Filologia superi la de Psicologia en nombre de programes, i que Química la igua-
li, eixamplant fins a mitja dotzena els centres que polaritzen la docència de doctorat, i en els 
quals s’imparteix un 60 % dels programes i un 50 % de les assignatures i crèdits totals. 
 
Quan comparem el pes de la docència ambiental a cada facultat, trobem que els dos grans 
jaciments ambiental en aquest nivell docent, Biologia i Química, experimenten un retrocés 
molt significatiu ja que en tots dos casos augmenta el nombre total de programes impartits, 
però mantenint la mateixa oferta ambiental. Ni el programa de Ciència i Tecnologia de 
Col·loides i Interfases ni el de Nutrició i Metabolisme a Biologia aporten assignatures o crèdits 
ambientals. En el d’Electroquímica. Ciència i Tecnologia, a Química, només s’ha identificat 
una assignatura amb continguts ambientals, i en el titulat Els Primats i l'Origen de l'Home, 
impartit a la Facultat de Biologia, se n’han detectat dues. En conseqüència, la proporció 
d’assignatures i crèdits ambientals ha disminuït fins al 26 % en el cas de Biologia, i al 21 % en 
la Facultat de Química. 
 
Tanmateix, tots dos centres segueixen liderant l’oferta docent que contempla el fet ambiental 
entre els seus continguts, per davant de la Facultat de Geografia i Història, que disminueix 
lleugerament el pes de la docència ambiental fins al 20 %, de la Facultat de Farmàcia, que 
avança significativament fins al 19 %, i de la Facultat de Geologia, que experimenta un lleu 
creixement fins al 18 %. Mereix un comentari específic el cas de Farmàcia, on l’increment del 
pes ambiental no es produeix per l’oferta de cap programa de doctorat nou durant el 
període analitzat es van mantenir els mateixos cinc ensenyaments, sinó pel reforçament de 
les assignatures i crèdits amb continguts ambientals en els programes ja existents. 
 
Més enrere, però encara amb una proporció de continguts ambientals significativa, trobem la 
Facultat de Formació de Professorat, que amb un 14 % incrementa el pes detectat el curs 
1999-2000, i Belles Arts, que també augmenta fins al 13 %. En la resta de centres la propor-
ció d’assignatures i crèdits que dediquen alguna atenció al medi ambient és inferior al 5 %, i 
només a Biblioteconomia i Documentació s’assoleix un 6,25 % que és poc significatiu ja que 
s’obté mitjançant una única assignatura de nivell 1 impartida en l’únic programa de doctorat 
de la Facultat. 
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L’anàlisi específica dels programes en funció de la proporció de crèdits i assignatures ambien-
tals en relació amb l’oferta docent total no proporciona variacions dràstiques respecte als 
resultats obtinguts per al bienni 1999-2001, ja que tots els programes ambientals detectats 
llavors s’han seguit impartint fins al darrer bienni analitzat (2003-2005).  
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FIGURA 3.12 
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FIGURA 3.13 
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Tal i com es pot comprovar a les figures 3.12 i 3.13, el programa de Gestió Ambiental, Pai-
satge i Geografia hereu del programa en Geografia Física  (Facultat de Geografia i 
Història) i el programa Ciències del Sòl (Facultat de Farmàcia) incrementen la proporció 
d’assignatures i crèdits ambientals fins al 100 %, i els índexs de continguts fins a valors supe-
riors a 0,90, que en biennis anteriors només havia assolit el programa Titulació d'Estudis 
Avançats d'Ecologia. Aquest augment de la presència del tema ambiental es pot interpretar 
com una especialització de dos programes que, en el seu origen, havien integrat assignatures 
que reflectien la major diversitat temàtica característica dels departaments des dels quals es 
promovien. Amb la realització de noves edicions, el fet ambiental ha anat ocupant un lloc 
cada cop més destacat, desplaçant la resta de línies de recerca envers altres programes de 
doctorat. 
 

TAULA 3.VI. RESUM ESTADÍSTIC DE PROGRAMES DE DOCTORAT  
AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (1r CURS DEL BIENNI 2003-05) 

ASSIGNATURES CRÈDITS 
TÍTOL ENSENYAMENT CENTRE 

Total M.A. % Índex Total M.A. % Índex 
Art i Representació. Expressió i Comunicació Visual Belles Arts 13 1 7,69 0,02 39 3 7,69 0,02 
Art, Territori i Cultura dels Media Belles Arts 13 3 23,08 0,17 47 12 25,53 0,16 
Educació Artística: Ensenyament i Aprenentatge de 
les Arts Visuals 

Belles Arts 29 2 6,90 0,02 94 7 7,45 0,02 

Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat Belles Arts 14 4 28,57 0,21 45 12 26,67 0,20 
Filosofia, Ètica i Política Filosofia 10 1 10,00 0,03 40 4 10,00 0,03 
Història de les Ciències Filosofia 20 1 5,00 0,04 79 4 5,06 0,04 
Ciències de l'Antiguitat Geogr. i Hist. 11 1 9,09 0,07 33 3 9,09 0,07 
Gestió Ambiental, Paisatge i Geografia Geogr. i Hist. 10 10 100,0 0,95 31 31 100,0 0,95 
Pensament Geogràfic i Organització del Territori Geogr. i Hist. 9 4 44,44 0,36 35 16 45,71 0,37 
Planificació Territorial i Desenvolupament Regional Geogr. i Hist. 18 9 50,00 0,39 72 36 50,00 0,39 
Dret Dret 86 1 1,16 0,01 279 3 1,08 0,01 
Dret Penal Dret 10 1 10,00 0,10 33 3 9,09 0,09 
Economia Dret 30 1 3,33 0,03 105 3 2,86 0,03 
Estudis Empresarials Econòmiques 30 2 6,67 0,05 90 6 6,67 0,05 
Història i Institucions Econòmiques Econòmiques 17 1 5,88 0,06 67 3 4,48 0,04 
Sociologia Econòmiques 33 1 3,03 0,03 99 3 3,03 0,03 
Antropologia Biològica Biologia 13 3 23,08 0,10 39 9 23,08 0,10 
Biologia Vegetal Biologia 13 11 84,62 0,73 46 40 86,96 0,75 
Ciències del Mar Biologia 20 8 40,00 0,34 64 25 39,06 0,33 
Microbiologia Ambiental i Biotecnologia Biologia 12 5 41,67 0,38 37 16 43,24 0,39 
Els Primats i l’Origen de l’Home Biologia 8 2 25,00 0,19 31 8 25,81 0,19 
Titulació d’Estudis Avançats d’Ecologia Biologia 12 11 91,67 0,83 39 36 92,31 0,83 
Zoologia Biologia 13 9 69,23 0,60 51 37 72,55 0,62 
Astronomia i Meteorologia Física 15 2 13,33 0,10 46,5 6 12,90 0,10 
Ciències de la Terra Geologia 21 8 38,10 0,29 69 28 40,58 0,30 
Tecnologia de Materials Geologia 19 2 10,53 0,09 57 6 10,53 0,09 
Modelització Processos Geològics Geologia 8 1 12,50 0,09 26 3 11,54 0,09 
Catàlisi Homogènia Química 17 1 5,88 0,04 60 3 5,00 0,04 
Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química 10 1 10,00 0,10 30 3 10,00 0,10 
Enginyeria del M.A. i del Producte Química 17 9 52,94 0,44 56 31 55,36 0,46 
Química Inorgànica Química 12 1 8,33 0,04 37 3 8,11 0,04 
Química Analítica del M.A. i la Pol·lució Química 10 7 70,00 0,60 35,5 23,5 66,20 0,58 
Química Orgànica Química 16 2 12,50 0,08 52 6 11,54 0,07 
Ciència del Sòl Farmàcia 8 8 100,0 0,91 27 27 100,0 0,91 
Medicaments, Alimentació i Salut Farmàcia 43 8 18,60 0,14 144 26 18,06 0,14 
Química Orgànica i Farmacèutica Farmàcia 9 1 11,11 0,06 30 4 13,33 0,07 
Salut Pública Medicina 10 2 20,00 0,18 39 6 15,38 0,13 
Influència Social: Relacions, Processos i Efectes Psicologia 16 1 6,25 0,06 48 3 6,25 0,06 
Psicologia d’Organitzacions i del Treball Psicologia 19 1 5,26 0,05 60 3 5,00 0,05 
Recursos Humans i Organitzacions Psicologia 16 1 6,25 0,06 48 3 6,25 0,06 

Informació i Documentació en l'Era Digital 
Bibliotecon. i 
Document. 16 1 6,25 0,02 48 3 6,25 0,02 

Didàctica de les C. Exp. i la Matemàtica F. Professorat 13 4 30,77 0,19 52 16 30,77 0,19 

Didàctica Ciències Socials i Patrimoni F. Professorat 9 3 33,33 0,19 36 12 33,33 0,19 
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També són destacats els increments de continguts ambientals detectats als programes Pensa-
ment Geogràfic i Organització del Territori (Facultat de Geografia i Història), que duplica els 
seus valors inicials fins a un 44 % d’assignatures/crèdits ambientals i un índex de 0,37, Cièn-
cies de la Terra (Geologia), que s’aproxima al 40 % d’assignatures/crèdits ambientals i 
assoleix un índex de 0,30, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica (Formació 
del Professorat), que se situa amb un 31 % d’assignatures/crèdits ambientals i un índex de 
0,19. 
 
Titulacions que havien estat identificades com a específicament ambientals per la seva eleva-
da proporció de continguts ambientals, com Biologia Vegetal (Facultat de Biologia), 
Enginyeria del Medi Ambient i del Producte, Química Analítica del Medi ambient i la Pol·lució 
(Química), o Ciències del Mar (Biologia / Geologia), mantenen la seva posició o registren 
variacions poc rellevants, i només Zoologia (Biologia) registra un descens puntual dels seus 
continguts ambientals durant el curs 2000-01. 
 
El lector que desitgi realitzar una comparació més detallada de les variacions experimentades 
entre els biennis 1999-01 i 2003-05 pot consultar les taules 3.VI i 3.VII, on es reprodueixen 
els valors de continguts ambientals detectats en el primer curs dels programes de doctorat i 
les assignatures de tipus 4 identificades en aquest últim bienni, i contrastar-les amb les taules 
3.IV i 3.V, que ofereixen informació anàloga però referida al conjunt del bienni 1999-01. 
 

TAULA 3.VII. ASSIGNATURES AMBIENTALS DE DOCTORAT - BIENNI 2003/2005 (1R CURS) 
Assignatura Programa Crèdits Professor Facultat 

Gestió Ambiental i Paisatge 3 P. Rubio 
Paisatges de Muntanya i Dinàmica dels Sistemes 
Naturals 

Art, Territori i Cultura dels 
Media 3 A. Gómez 

M.A., Comportament Social i Organitzacions 3 E. Pol 
Participació Ciutadana i Sostenibilitat 

Espai Públic i Regeneració 
Urbana: Art i Societat 3 T. Vidal 

Belles Arts 

Climatologia Urbana 3 MªC. Moreno 
Els Sòls Contaminats i la seva Gestió 3 A. Cortés 
Gestió per a la Prevenció i Recuperació de 
Paisatges Cremats 

3 X. Úbeda 

L'Anàlisi Ambiental dels Sistemes en les Ciències 
de la Terra 

3 P. Rubio / H. Santis 

Paisatges de Muntanya i Dinàmica dels Sistemes 
Naturals 

3 A. Gómez 

Sistemes d'Avaluació en els E.I.A. 3 M. Jardí 
Gestió Ambiental i Paisatge 3 P. Rubio  
Medi Ambient i Desenvolupament 3 J. Martín Vide 
Canvi i Variabilitat Climàtica 

Gestió Ambiental, 
Paisatge i Geografia 

4 J. Martín Vide 
Les Ciutats davant el Repte Ambiental 4 M. A. Alió 
Desenvolupament Sostenible: Ecodisseny i 
Producció Neta 

4 J. Rieradevall 

Canvi i Variabilitat Climàtica 

Pensament Geogràfic i 
Organització del Territori 

4 J. Martín Vide 

Geografia i 
Història 

Dret 3 Cap al Sistema Jurídic de Desenvolupament 
Sostenible Dret Penal 3 

M.J. Montoro i altres Dret 

Economia Ecològica i Política Ambiental Economia 3 J. Roca 

Fonaments d'Economia Ecològica 
Història i Institucions 
Econòmiques 

3 
J. Martínez /  G. 
Munda 

Societat, Ciutat i Medi Ambient Sociologia 3 S. García 

Econòmiques 

Conceptes Unificadors i Perspectives en Ecologia 3 J. Flos 
Ecologia de Comunitats 4 J. Catalan 
Ecologia de Sistemes Forestals 3 E. Gutiérrez 
Pertorbacions Antropogèniques al Litoral: 
Causes, Efectes i Estudi 

3 J. Ros 

Ecologia dels Canvis Ambientals i Climàtics 3 
M. Rieradevall / E. 
Gutiérrez 

Ecologia dels Sistemes Deltaics i Lacunars 3 P. López i altres 
Ecologia dels Sistemes Fluvials 3 I. Muñoz i altres 
Biodiversitat: Bases Conceptuals i Conservació 3 G. Halffter 
Tractaments de Regeneració d'Aigües Residuals 

Titulació d'Estudis Avan-
çats d'Ecologia 

4 M. Salgot / M. Folch 

Biologia 
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TAULA 3.VII. ASSIGNATURES AMBIENTALS DE DOCTORAT - BIENNI 2003/2005 (1R CURS) 

Assignatura Programa Crèdits Professor Facultat 

Bases per a l'Avaluació de la Qualitat Ambiental 3 
A. Gómez-Bolea/ 
J. Cambra 

Bases per a l'Estudi i la Conservació de la 
Biodiversitat de Criptògames 

5 
N.Hladun/ 
P. Navarro 

La Vegetació Forestal i Arbustiva Mediterrània 3 E. Carrillo 
Les Bases de Dades i els SIG Aplicats a la Gestió 
de la Biodiversitat 

4,5 X. Font/J. Carreras 

Ecologia de Sistemes Forestals 

Biologia Vegetal 

3 E. Gutiérrez 
Ecosistemes Bentònics 3 J. Romero/J.M. Gili 
Ecosistemes Pelàgics 3 F. Fernández 
Pertorbacions Antropogèniques al Litoral: 
Causes, Efectes i Estudi 

Ciències del Mar 
3 J. Ros 

Biologia de la Conservació 4 A. Aguilar 
Biodiversitat d'Artròpodes 4 A. Serra i altres 
Biodiversitat d'Invertebrats no Artròpodes 4 X. Turón i altres 
Biodiversitat de Tetràpodes 

Zoologia 

4 A. Aguilar i altres 
Biodegradació i Bioremediació: Aspectes Bàsics i 
Aplicats… 

4 M. Grifoll i altres 

Contaminació Microbiològica del Medi 3 F. Lucena i altres 
Ecogenètica Microbiana 

Microbiologia Ambiental i 
Biotecnologia 

3 R. Guerrero 

Biologia 

Gestió i Aprofitament de Subproductes d'Aigües 
Residuals 

4 
M. Salgot/  
J. Tapies 

Reciclatge de Materials. Afinatge i Ultrapurificació 3 
M. Cruells/ 
J. Vinyals 

Simulació Processos Degradació en EDARs 3 J. Mata 
Sistemes Avançats de Tractament i Valorització 
de Residus Sòlids 

4 X. Baraza 

Tractaments de Regeneració d'Aigües Residuals 

Enginyeria del Medi 
Ambient i del Producte 

4 
M. Salgot/  
M. Folch 

Química Orgànica Ambiental i Toxicologia 3 J.M.Bayona i altres 
Tècniques Cromatogràfiques en Problemes 
Ambientals 

4 M.T. Galceran 

Quimiometria del Medi Ambient 3 R. Tauler 
Tècniques Instrumentals Aplicades a Problemes 
Ambientals 

Química Analítica del 
M.A. i la Pol·lució  

4,5 C. Ariño i altres 

Electroquímica del Medi Ambient 
Electroquímica. Ciència i 
Tecnologia 

3 E. Brillas/M. Sastre 

Química 

Reciclatge de Materials. Afinatge i Ultrapurificació Tecnologia de Materials 3 
M. Cruells/ 
J. Vinyals 

Física 

Contaminació de Sòls i Aigües 3 
J.M. Carmona i 
altres 

Emmagatzemament de Residus en Formacions 
Geològiques 

3 
J.M. Carmona i 
altres 

Gestió de Recursos i Restauració d'Espais Degra-
dats 

Ciències de la Terra 

4 M. Viladevall i altres 

Geologia 

Biodegradació i Bioremediació: Aspectes Bàsics i 
Aplicats … 

4 M. Grifoll i altres 

Especiació de Compostos Químics en el Sòl: 
Aplicació a la Fitoremediació 

3 A. Cortés 

Sanejament de Sòls Contaminats 3 M.T. Felipó i altres 

Sòl i Reciclatge de Residus 3 
M.T. Felipó/  
M.A. Garau 

E.I.A. Sistemes de Valoració 

Ciència del Sòl 

4 M. Jardí 

Control i Sanejament Ambiental 
Medicaments, Alimentació 
i Salut 

4 A. Cortés i altres 

Farmàcia 

Contaminació Humana Salut Pública  3 J. Corbella i altres Medicina 
Medi Ambient, Comportament Social i Organit-
zacions 

Influència Social 3 E. Pol 

Medi ambient, Comportament Social i Organit-
zacions 

Psicologia d'Organitza-
cions i del Treball 

3 E. Pol 

Medi Ambient, Comportament Social i Organit-
zacions 

Recursos Humans i 
Organitzacions 

3 E. Pol 

Psicologia 
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3.3. MÀSTERS, POSTGRAUS I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
 
 
L’oferta docent de màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària a la UB és molt àmplia, 
amb 524 títols diferents i poc més de 12.000 crèdits impartits durant el curs 2000-2001. 
Aquests valors, tanmateix, reflecteixen la duplicitat de programes que s’ofereixen amb dues 
titulacions diferents, com és el cas de màsters que es desglossen en dos postgraus, o mòduls 
de postgraus que es converteixen en diplomes o certificats d’aprofitament, o de titulacions 
impartides en format presencial i a distància. 
 
La distribució és força equilibrada entre els quatre grups de títols (màsters, postgraus, diplo-
mes i certificats d’aprofitament), tot i que atesa la diferent durada de cadascun d’ells (65 
crèdits de mitjana en els màsters, per 22 dels postgraus, 11 dels diplomes i 7 dels certificats 
d’aprofitament), la docència es polaritza en els màsters, que concentren més de la meitat dels 
crèdits oferts. 
 

TAULA 3.VIII. PRINCIPALS VALORS ESTADÍSTICS DELS MÀSTERS, 
 POSTGRAUS I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA (CURS 2000-2001) 

TOTAL AMB CONTINGUTS AMBIENTALS TIPUS D’ENSENYAMENT 
PROGRAMES CRÈDITS PROGRAMES CREDITS 

MÀSTER 106 6.961,0 10 383,20 
POSTGRAU 108 2.377,0 4 35,75 
CERTIFICAT D’APROFITAMENT 158 1.085,8 1 1,00 
DIPLOMA 152 1.651,3 9 29,80 
TOTAL 524 12.075,1 24 449,75 

 

Si limitem l’anàlisi als programes i crèdits amb continguts ambientals, la distribució és ben 
diferent. En el cas del nombre de programes, màsters i diplomes sumen la major part de 
l’oferta, amb gairebé un 40 % del total per a cada tipus, mentre que postgraus i certificats 
d’aprofitament es reparteixen el 20 % restant. Quant als crèdits, la polarització és encara més 
aclaparadora respecte als màsters, que acumulen un 85 % de l’oferta de temàtica ambiental, 
seguits molt de lluny dels postgraus i els diplomes. La docència de crèdits ambientals perta-
nyents a certificats d’aprofitament és mínima (només un crèdit, que suposa el 0,2 % de 
l’oferta mediambiental total). 
 
El pes relatiu d’aquesta docència ambiental en el conjunt d’aquests programes se situa al 
voltant del 4 %, molt per sota del 10-15 % obtingut en els ensenyaments de 1r i 2n cicle, en la 
docència de doctorat, o en projectes de recerca (vegeu el capítol 4). Aquesta dada, tal i com 
es podrà comprovar al llarg del present apartat, es justifica per la polarització de l’oferta de 
programes de postgrau en les facultats i àrees de coneixement amb menor tradició ambien-
tal, com Ciències Econòmiques, Estudis Empresarials o Medicina. 
 
Per tipus de programa, els màsters són els que presenten una major proporció de crèdits 
ambientals, amb un 9,4 % dels ensenyaments i un 5,5 % dels crèdits. Aquestes proporcions 
són superiors a les obtingudes en postgraus i diplomes (vegeu la figura 3.14), que oscil·len 
entre el 4 i el 6 % per als programes, i van de l’1,5 a l’1,8 % dels crèdits. Aquesta diferència, 
tal i com es justifica més endavant, té molt a veure amb les especials característiques d’alguns 
màsters experimentals que han estat classificats com a ambientals. Respecte als certificats 
d’aprofitament, en tractar-se de cursos orientats a la formació en especialitats com la infor-
màtica o el suport bibliogràfic, el pes de la docència ambiental és mínim: 0,6 dels programes 
i 0,1 dels crèdits. 
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PERCENTATGE DE PROGRAMES I CRÈDITS AMB 
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FIGURA 3.14 
 

La distribució d’assignatures pel seu nivell de continguts ambientals posa de manifest que, de 
les 114 matèries ambientals detectades, un 91,2 % insereixen el fet ambiental en una part o 
en la totalitat del temari (tipus 3 i 4, respectivament), i que les de tipus 2, que detallen meto-
dologies amb aplicació a estudis ambientals o utilitzen recursos de suport ambiental, i les de 
tipus 1, en què el fet ambiental no és el principal protagonista, mantenen una proporció 
mínima.  
 
Tal i com acabem de mencionar, les facultats de Medicina i Ciències Econòmiques i Empresa-
rials constitueixen els principals nuclis d’oferta total en aquest nivell docent, ja que entre totes 
dues sumen un 40 % de la docència de postgrau, mesurada mitjançant el nombre de crèdits. 
Aquesta polarització en dos centres de poca tradició ambiental determina que el pes del fet 
ambiental per al conjunt de la UB se situï al voltant del 4 %. 
 
Per darrere d’aquestes dues facultats, hi ha un grup important de centres que en conjunt 
ofereixen un altre 40 % dels crèdits, però que individualment aporten entre un 4 i un 8 % 
cadascun: Escola Universitària d’Estudis Empresarials, Odontologia, Psicologia, Dret, Escola 
Universitària d’Infermeria, Biologia i Farmàcia. Finalment, el 20 % restant es reparteix entre 
les facultats que van impartit menys de 500 crèdits el curs 2000-2001 (vegeu la taula 3.IX). 
 
Com es pot comprovar, en aquest darrer grup hi ha diverses facultats que tradicionalment 
han desenvolupat docència i recerca ambientals (Química, Geografia i Història, Geologia), 
fet que eventualment condiciona una menor presència d’aquest tipus de continguts en el 
conjunt dels programes de postgrau de la UB. 
 
Els 24 programes i 450 crèdits de postgrau i extensió universitària amb continguts ambientals 
impartits durant el curs 2000-2001 es concentren en nou facultats. A les dotze restants, entre 
les quals n’hi ha algunes amb tradició ambiental com Física i Farmàcia, o d’altres que podri-
en ambientalitzar la seva docència com l’E.U. d’Empresarials, o les facultats de Pedagogia i 
Formació del Professorat, no es va impartir cap crèdit d’aquest tipus. 
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TAULA 3.IX. DISTRIBUCIÓ PER FACULTATS DEL PROGRAMES I CRÈDITS 
CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS DE POSTGRAU (CURS 2000-2001) 

CENTRE PROGRAMES % CRÈDITS % 
Filologia 19 3,63 163 1,35 
Geografia i Història 21 4,01 352 2,92 
Filosofia 6 1,15 76 0,63 
Belles Arts 21 4,01 382 3,16 
Dret 37 7,06 638 5,28 
Ciències Econòmiques i Empresarials 114 21,76 2796 23,16 
Escola Universitària d’Estudis Empresarials 40 7,63 995,2 8,24 
Física 10 1,91 17 0,14 
Química 17 3,24 318,5 2,64 
Biologia 52 9,92 559,8 4,64 
Geologia 16 3,05 108 0,89 
Matemàtiques 0 0,00 0 0,00 
Medicina 49 9,35 2069,4 17,14 
Farmàcia 17 3,24 520 4,31 
Escola Universitària d’Infermeria 23 4,39 568 4,70 
Psicologia 21 4,01 699,7 5,79 
Odontologia 9 1,72 782 6,48 
Pedagogia 15 2,86 330 2,73 
Biblioteconomia i Documentació 10 1,91 82,5 0,68 
Formació del Professorat 19 3,63 372 3,08 
Institut de Ciències de l’Educació 8 1,53 246 2,04 
TOTAL 524 100,0 12075,1 100,0 

 

La proporció de continguts ambientals per facultats, tal i com il·lustra gràficament la figura 
3.15, només supera el 10 % a Química, Biologia i Geologia, amb grans diferències en funció 
de si el paràmetre analitzat són els programes o els crèdits. Per exemple, en el cas de les 
facultats de Geografia i Història, Filosofia i Ciències Econòmiques, la proporció de programes 
és superior a la de crèdits. Les causes són diverses: d’una banda, una part important de la 
docència ambiental s’imparteix en diplomes i certificats d’aprofitament, i d’altra banda, els 
crèdits impartits en màsters i postgraus només representen una petita proporció de la docèn-
cia total del programa. 
 
En la situació contrària es troben les facultats de Química, Biologia i Geologia, amb una 
proporció molt superior de continguts ambientals en crèdits que no pas en nombre de pro-
grames. En aquestes facultats, la docència ambiental en diplomes i certificats d’aprofitament 
és minoritària la major part d’aquests programes estan relacionats amb la informàtica, 
mentre que postgraus i màsters presenten una proporció elevada de crèdits ambientals. 
 
La proporció de crèdits ambientals és especialment alta a Química (38 %) i Biologia (33 %), 
però també força elevada a Geologia (25 %). En els dos primers casos, l’elevat percentatge es 
justifica pel pes dels màsters Biologia Experimental, Química Experimental i Enginyeria Quí-
mica Experimental, que estan formats per diverses especialitzacions d’una única assignatura 
de 40 crèdits; a causa de la dificultat a l’hora de quantificar la proporció real que ocupen els 
continguts ambientals en una especialització que només serà cursada per una part de 
l’alumnat, s’ha optat per sumar com a ambientals tots els crèdits de l’assignatura, distorsio-
nant a l’alça el pes dels continguts ambientals. 
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FIGURA 3.15 
 

Si a Biologia excloem el màster que li correspon, el pes de la docència ambiental es redueix 
fins al 12 %, mentre que els dos màsters restants formen la totalitat dels programes i crèdits 
impartits a Química, de forma que si no els considerem, aquesta facultat queda sense contin-
guts ambientals (vegeu l’extrem dret de la figura 3.15). 
 
A Geologia, l’oferta de crèdits ambientals es distribueix entre dos programes: el màster Gestió 
Integral del Litoral, i el diploma La Restauració Ambiental en Àrees Degradades Mediterràni-
es. D’entre la resta de facultats convé mencionar Psicologia, Geografia i Història, i Filosofia, 
amb un 4-5 % de crèdits amb docència ambiental. A la Facultat de Psicologia tot el pes recau 
en el màster Intervenció Ambiental. Persona, Societat i Gestió, mentre que a Filosofia només 
s’imparteixen tres crèdits ambientals al màster Bioètica i Qualitat de Vida. En el cas de Geo-
grafia i Història, la principal aportació correspon al màster de Climatologia Aplicada. 
 
Finalment, volem destacar que a Ciències Econòmiques s’imparteixen 48 crèdits amb contin-
guts ambientals, repartits entre el postgrau Direcció i Gestió Ambiental, i el màster Gestió del 
Turisme Urbà, la qual cosa converteix aquesta facultat en el tercer centre amb major nombre 
de crèdits ambientals impartits, i en el primer si no es compten els màsters experimentals. 
Tanmateix, l’ampli ventall de programes que ha ofert aquesta facultat durant el curs 2000-
2001 (més de 100 programes i prop de 2.800 crèdits), fa que el pes de la docència ambien-
tal sigui només de l’1,7 %. 
 
L’anàlisi específica dels programes posa de manifest que més del 95 % de titulacions no 
presenten cap crèdit ambiental, i que hi ha una absència total d’aquest tipus de continguts. 
Del 4,6 % d’ensenyaments que sí inclouen el fet ambiental en els seus programes docents, els 
següents superen el 50 % d’assignatures ambientals: Enginyeria Química Experimental (màs-
ter), El Paisatge Vegetal dels Països Catalans (diploma), La Restauració Ambiental en Àrees 
Degradades Mediterrànies (diploma), Agricultura Biològica (màster), Intervenció Ambiental: 
Persona, Societat i Gestió (màster), Direcció i Gestió Ambiental: Aspectes Jurídics i Empresari-
als (ofert com a postgrau i diploma), Mediambient i Salut (postgrau), Gestió Integral del 
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Litoral: Condicionants i Perspectives de Desenvolupament del Litoral de Catalunya (màster), 
La Protecció Animal. Una Perspectiva de Necessitat Humana (diploma), Els Invertebrats. Iden-
tificació Morfològica i Ecològica (ofert com a diploma dues vegades, una per cada 
convocatòria del curs), i Dret d’Aigües (certificat d’aprofitament). 
 
 

TAULA 3.X. RESUM ESTADÍSTIC DELS PROGRAMES DE MÀSTER, POSTGRAU I 
 EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (CURS 2000-2001) 

Crèdits 
Títol programa Tipus 

Total M.A. % 
Índex Centre Responsable 

Agricultura Biològica * M 35 14,2 94,67 0,89 Biologia F. J. Sans  
Antropologia del Paisatge. Teoria i Pràctica de 
l'Antropologia D 7 1,2 17,14 0,07 

Geografia i 
Història J.L. Bestard 

Assegurament de la Qualitat als Laboratoris: 
Normes ISO 9.000, ISO 17.025 (EN 45.001) i BPL P 15 4,8 32,00 0,24 Les Heures  

Bioètica i Sret: Problemes de Salut i Biotecnologia M 35 4 11,43 0,10 Econòmiques M. R. Casado 
Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia 
(en línia) 

M 35 4 11,43 0,10 Econòmiques M. R. Casado  

Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia 
(no presencial) 

D 35 4 11,43 0,10 Econòmiques M. R. Casado  

Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia D 32 4 12,50 0,11 Econòmiques M. R. Casado  
Bioètica i Qualitat de Vida P 15 3 20,00 0,17 Filosofia M. Boladeras 
Biologia Experimental ** M 40 160 44,44 0,22 Biologia D. Vidal 

Climatologia Aplicada M 32 15 46,88 0,40 
Geografia i 
Història 

J. Martín Vide/ 
M. C. Llasat 

Curs Especialització T.S. en Prevenció de Riscos 
Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial 
i Ergonomia i Psicosociologia 

M 45 6 13,33 0,11 Les Heures  

Del Projecte a la Gestió dels Espais Verds Públics  P 25 21 84,00 0,79 Les Heures  
Desenvolupament Local i Regional  P 15 2 13,33 0,10 Les Heures  
Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i 
Empresarials 

P 15 13,2 88,00 0,83 Econòmiques T. R. Rosembuj  

Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i 
Empresarials 

D 15 13,2 88,00 0,83 Econòmiques T. R. Rosembuj 

Dret d'Aigües CA 2 1 50,00 0,40 Dret J. Tornos  
El Paisatge Vegetal dels Països Catalans D 2 2 100,00 1,00 Biologia A. Cornet 
Els Invertebrats. Identificació Morfològica i Ecològica 
dels Grans Grups i Espècies més Comuns (1a conv.) D 1 0,6 60,00 0,48 Biologia A. Serra 

Els Invertebrats. Identificació Morfològica i Ecològica 
dels Grans Grups i Espècies més Comuns (1a conv.) D 1 0,6 60,00 0,48 Biologia A. Serra 

Enginyeria Química Experimental M 40 40 100,00 0,50 Química J. Mata  
Gestió de la Qualitat a l'Empresa Agroalimentària P 21 6,55 31,19 0,25 Biologia M. Salicru 
Gestió del Turisme Urbà M 30 6 20,00 0,18 Econòmiques X. M. Triadó 
Gestió Integral del Litoral. Condicionants i Perspec-
tives de Desenvolupament del Litoral de Catalunya 

M 30 22 73,33 0,59 Geologia J. Serra 

Intervenció Ambiental. Persona, Societat i Gestió M 41 38 92,68 0,90 Psicologia E. Pol / L. Iñiguez 
La Ciutat: Polítiques, Projectes i Gestió  M 30 2,5 8,33 0,08 Les Heures  
La Protecció Animal. Una Perspectiva de Necessitat 
Humana. 

D 1 0,7 70,00 0,55 Biologia M. Durfort  

La Restauració Ambiental en Àrees Degradades 
Mediterrànies 

D 3,5 3,5 100,00 1,00 Geologia L. Rosell  

Medi Ambient i Salut P 17 13 76,47 0,71 Medicina 
J. M. Llobet/ A. 
Lafuente 

Prevenció de Riscos Laborals M 83,5 18,5 22,16 0,17 Les Heures  
Programa de Formació en Gestió i Resolució de 
Conflictes: Mediació  

M 35 3 8,57 0,06 Les Heures  

Química Experimental ** M 40 80 33,33 0,17 Química A. Moyano  
Tècniques Avançades de Formulació  P 24 3,3 13,75 0,10 Les Heures  
Tecnologia de Pintures (distància)  M 36 3 8,33 0,06 Les Heures  

 
CLAU DE SIGLES: Màster (M), Postgrau (P), Certificat d’aprofitament (CA), Diploma (D). 

*    Els càlculs de taxa i % de crèdits mediambiental s'han portat a terme respecte al valor de crèdits presencials (s'exclo-
uen els crèdits corresponents a treballs de recerca i projectes). 

**  El màster consta de diverses especialitats, a cadascuna de les quals s'imparteix una única assignatura de 40 crèdits. 
Els càlculs s'han fet comptabilitzant els crèdits totals de les diferents especialitats. 
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Per sota del 50 % es troben altres programes que també dediquen una part de la docència a 
qüestions relacionades amb el medi ambient: Climatologia Aplicada (màster), Biologia Expe-
rimental (màster), Química Experimental (màster), Gestió de la Qualitat a l’Empresa 
Agroalimentària (postgrau), Gestió del Turisme Urbà (màster), Bioètica i Qualitat de Vida 
(postgrau), Antropologia del Paisatge (diploma), i Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotec-
nologia (amb quatre versions, corresponents a les edicions presencial i en línia, i els títols de 
màster i diploma per a cada edició). 
 
Aquesta classificació no experimenta grans variacions quan s’analitza la intensitat dels contin-
guts ambientals en els ensenyaments a través de l’ICA. Cal mencionar l’assoliment del màxim 
teòric en el grau d’ambientalització per part de dos diplomes: La Restauració Ambiental en 
Àrees Degradades Mediterrànies i El Paisatge Vegetal dels Països Catalans. Si bé és poc 
probable assolir un valor igual a 1 en l’índex de continguts ambientals, aquests dos progra-
mes ho aconsegueixen per tractar-se de cursos amb molt pocs crèdits (3,5 i 2, 
respectivament), la qual cosa facilita que la totalitat d’assignatures presentin continguts 100 % 
ambientals. En aquest sentit, és especialment significatiu que el màster Intervenció Ambiental. 
Persona, Societat i Gestió assoleixi un grau de continguts ambientals tan elevat (0,90), trac-
tant-se d’un màster amb una oferta total de 41 crèdits. Per poder assolir aquest valor gairebé 
tots els crèdits han de tenir continguts ambientals en grau màxim (vegeu a la taula 3.XI el 
llistat d’assignatures). 
 
En definitiva, tot i que el nombre d’assignatures ambientals en màsters, postgraus i cursos 
d’especialització és molt destacada, es troba a faltar un major pes d’aquest tipus de contin-
guts en especialitats tradicionalment ambientals com Química, Física, Geologia o Farmàcia. 
 
Segons aquests resultats, convindria estudiar un increment de l’oferta ambiental als progra-
mes d’aquest nivell docent, tant en els centres que no imparteixen cap crèdit ambiental, o que 
n’ofereixen un nombre mínim, i on aquesta especialitat pot tenir un major pes (Dret, Pedago-
gia, Formació del Professorat, i l’Institut de Ciències de l’Educació), com a les facultats amb 
tradició ambiental anteriorment mencionades, que a la resta de nivells d’ensenyament gene-
ren una docència molt superior (Química, Física, Geologia i Farmàcia). Altres facultats amb 
menor tradició, com Medicina i Econòmiques, aporten un volum suficient de crèdits amb 
continguts ambientals, tot i quedar proporcionalment amagats en la ingent oferta de màsters, 
postgraus i cursos d’extensió que ofereixen anualment. 
 

TAULA 3.XI. ASSIGNATURES AMBIENTALS DE NIVELL 4 EN PROGRAMES DE MÀSTER, POST-
GRAU I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA (CURS 2000-01) 

Assignatura Tipus Programa Crèdits Facultat 
El Medi Físic I. El Paisatge Agrícola M1 1,60 
El Medi Físic II. Geologia, Meteorologia, Hidrologia i 
Edafologia M1 1,80 

Introducció a l’Agricultura Biològica M1 1,00 
Normativa, Control, Certificacions i Comerç M1 0,80 
Protecció de Conreus M1 1,80 
Reconversió a l’Agricultura Biològica M1 2,40 
Tècniques Bàsiques en Agricultura Biològica M1 

Agricultura Biològica 

1,60 

Biologia 

Medi Ambient, Ecologia I Informàtica M2 
Bioètica i Dret: Problemes de Salut 
I Biotecnologia 

2,00 Les Heures 

Problemes Mediambientals i Protecció dels Animals M1 Bioètica i Qualitat de Vida 1,00 Filosofia 
Climatologia Urbana M1 1,00 
Contaminació i Deteriorament del Patrimoni Monumental M1 1,00 
Canvi Climàtic M2 1,00 
Climatologia i Desenvolupament Sostenible M2 1,00 
Climatologia i Educació Ambiental M2 1,00 
Hidrometeorologia i Gestió dels Recursos Hídrics M2 1,00 
Química de la Contaminació Atmosfèrica M2 

Climatologia Aplicada 

1,00 

Geografia i 
Història 
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TAULA 3.XI. ASSIGNATURES AMBIENTALS DE NIVELL 4 EN PROGRAMES DE MÀSTER, POST-

GRAU I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA (CURS 2000-01) 
Assignatura Tipus Programa Crèdits Facultat 

Auditories Ambientals P 1,20 
Avaluació de l'Impacte Ambiental P 0,60 
Dret Ambiental P 1,20 
Dret Penal Ambiental P 0,40 
Economia i Medi Ambient P 0,70 
Gestió Ambiental a l'Empresa P 1,60 
Gestió de Residus P 1,20 
Gestió Hidrològica P 0,80 
Medi Ambient P 0,40 
Medi Ambient Atmosfèric P 0,80 
Medi Atmosfèric i Pol·lució de l'Aire P 0,40 
Recursos Energètics P 

Direcció i Gestió Ambiental 

1,20 

Econòmiques 

Gestió del Medi i de la Seguretat P 
Gestió de la Qualitat a l'Empresa 
Agroalimentària 1,75 Biologia 

Gestió del Patrimoni Natural M1 1,50 
Gestió Sostenible Turisme en Àmbits Locals i Regionals M1 

Gestió del Turisme Urbà 
1,50 

Econòmiques 
Educació i Promoció Ambiental M1 3,00 
Intervenció Social i Sostenibilitat M1 5,00 
Medi Ambient: Contextos Urbans i Comportament M1 5,00 
Recursos i Instruments per a la Intervenció Ambiental M1 5,00 
Gestió Ambiental a l'Administració Pública M2 3,00 
Gestió Ambiental a l'Empresa M2 3,00 
Gestió Ambiental: Aspectes Generals M2 3,00 
Gestió Integrada: Risc, Salut, Aualitat i Medi Ambient M2 2,00 
Recursos i Instruments per a la Gestió Ambiental M2 

Intervenció Ambiental. Persona, 
Societat i Gestió 

4,00 

Psicologia 

Epidemiologia Ambiental P 2,00 
Mòdul Pràctic sobre Auditories Ambientals P 1,00 
Problemes Mediambientals i la seva Gestió P 3,00 
Visites a Centres de Control Ambiental de Catalunya P 

Mediambient i Salut 

3,00 

Farmàcia 

Concepte de Paisatge Vegetal D 0,10 
Els Ambients Litorals, les Zones Humides D 0,20 
La Vegetació d'Alta Muntanya D 0,20 
La Vegetació de la Muntanya Mitjana D 0,10 
La Vegetació Mediterrània Meridional D 0,20 
La Vegetació Mediterrània Septentrional D 0,20 
Pràctica de Camp D 

El Paisatge Vegetal dels Països 
Catalans 

1,00 

Biologia 

Característiques Morfològiques i Ecològiques Generals D Els Invertebrats 0,20 Biologia 
La Costa Catalana. El Medi Natural M1 Gestió Integral del Litoral 5,00 Geologia 
Les Aigües Subterrànies CA Dret d'aigües 0,20 Dret 

El Planeta Terra des d'una Visió Global i Integradora D 
La Protecció Animal. Una Perspec-
tiva de Necessitat Humana 0,10 Biologia 

Introducció. Bases Teòriques de la Restauració Ecològica D 0,40 
La Rehabilitació d'Àrees Litorals Periurbanes. Compensa-
ció Ecològica 

D 0,40 

La Restauració d'Àrees Afectades per Activitats Extractives D 0,60 
La Restauració d'Àrees Afectades per l'Impacte de les Vies 
de Comunicació 

D 0,40 

La Restauració en Ambients Mediterranis D 0,30 
Objectius dels Projectes de Restauració. Criteris de 
Selecció d'Espècies 

D 0,60 

Les Pertorbacions en els Ecosistemes Forestals Mediterra-
nis. Els Incendis Forestals 

D 0,40 

Recuperació Ambiental d'un Riu en un Tram Metropolità D 

La Restauració Ambiental en Àrees 
Degradades Mediterrànies 

0,40 

Geologia 

Contaminants Químics i Biològics M1 
Curs d'Especialització de T.S. en 
Prevenció de Riscos Laborals 

2,00 Les Heures 

Contaminants Químics i Biològics M2 Prevenció de Riscos Laborals 2,00 Les Heures 
Medi Ambient i Paisatge Urbà M1 

La Ciutat: Polítiques, Projectes i 
Gestió 

2,50 Les Heures 
Els Espais Verds Urbans P 4,00 
El Projecte d'Espai Verd P 4,00 
Manteniment Integral dels Espais Verds Públics P 4,00 
La Planta i el seu Ús en els Espais Verds P 

Del Projecte a la Gestió dels Espais 
Verds Públics 

4,00 

Les Heures 

 
CLAU DE SIGLES: 1r any de Màster (M1), 2n any de Màster (M2), Postgrau (P), Certificat d’aprofitament (CA), Diploma (D). 
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La radiografia de la docència presentada en aquest apartat es completa amb l’oferta formati-
va que la Fundació Bosch i Gimpera té a Les Heures, compartint un bon nombre de 
programes amb les facultats i escoles universitàries de la Universitat de Barcelona, però afe-
gint-n’hi d’altres que també aporten continguts ambientals.  
 
Dels 103 programes de formació oberta impartits a Les Heures durant el curs 2000-2001, 
trenta-tres són títols propis de la UB, set cursos que figuren a l’apartat de programes de per-
feccionament no detallen les seves característiques en la pàgina web de Les Heures, i no han 
estat analitzats en aquesta diagnosi, i els 63 restants, que sumen un total de 2.430 crèdits, 
són objecte d’estudi individualitzat. La major part de l’oferta s’imparteix en forma de màsters i 
postgraus; en conjunt, aquests dos tipus de títols sumen un 86 % dels programes i un 96 % 
dels crèdits. 
 

PROGRAMES DE MÀSTER, POSTGRAU I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA AMB 
CONTINGUTS AMBIENTALS
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FIGURA 3.16 
 

Han estat identificats 9 programes amb continguts ambientals, un 14% del total, percentatge 
similar a l’obtingut en altres nivells d’ensenyament. Tanmateix, només es van impartir 64 
crèdits ambientals, que tot just sumen un 2,6 % de l’oferta formativa pròpia a Les Heures 
durant el curs 2000-2001. Aquesta disparitat en el pes del fet ambiental s’explica perquè els 
programes només dediquen una petita proporció dels seus crèdits al medi ambient. De fet, en 
vuit dels programes el contingut ambiental és secundari, i només al postgrau Del Projecte a la 
Gestió dels Espais Verds Públics, els crèdits ambientals suposen més d’un terç del programa 
del curs. 
 
Per tipus de títol, tant màsters com postgraus presenten un 16,67 % de programes ambien-
tals, però els crèdits amb aquest tipus de continguts només sumen un 1,9 % dels màsters i un 
5,3 % dels postgraus, mentre que diplomes i certificats d’aprofitament no presenten cap 
programa o crèdit de tipus ambiental. Als diferents programes de Les Heures s’han detectat 
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22 assignatures amb continguts ambientals, de les quals un 31,8 % són de tipus 4, i el 68,2 % 
restant de tipus 3. 
 
Malgrat que Les Heures no segueix una distribució per especialitats científiques equivalent a la 
de la UB, la major part dels màsters i postgraus impartits poden classificar-se en l’equivalent 
a les àrees de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, i Ciències de la Salut, atès el pre-
domini de cursos relatius a ciències econòmiques i empresarials, dret, medicina o infermeria. 
Ens trobem, per tant, amb un context similar al definit per al conjunt de programes de post-
grau de la UB: la docència recau majoritàriament en especialitats amb poca tradició 
ambiental, mentre que l’aportació de les disciplines que habitualment imparteixen el major 
nombre de crèdits ambientals és mínima. 
 
L’anàlisi individual dels programes ens permet identificar la distribució de la docència ambi-
ental. En el cas de Les Heures, només el postgrau Del projecte a la Gestió dels Espais Verds 
Públics supera el 50 % de crèdits ambientals, assolint una proporció del 84 %. A la resta de 
cursos el fet ambiental no és l’objecte d’estudi principal, i els continguts relatius al medi am-
bient es troben molt per sota d’aquest valor: Assegurament de la Qualitat als Laboratoris: 
Normes ISO 9.000, ISO 17.025 (EN 45.001) I BPL (postgrau de 15 crèdits, 32 % de crèdits 
ambientals), Prevenció de Riscos Laborals (màster de 83,5 crèdits, amb un 22,16 %), Tècni-
ques Avançades de Formulació (postgrau de 24 crèdits, un 13,75 %), Curs d'Especialització 
de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial 
i Ergonomia i Psicosociologia (màster de 45 crèdits, el 13,33 %), Desenvolupament Local i 
Regional (postgrau de 15 crèdits, un 13,33 % dels quals són ambientals), Programa de For-
mació en Gestió i Resolució de Conflictes: Mediació (màster de 35 crèdits, un 8,57 %), 
Tecnologia de Pintures (màster a distància de 35 crèdits, dels quals un 8,33 % tenen contin-
guts ambientals), i La Ciutat: Polítiques, Projectes i Gestió (màster de 30 crèdits, també amb 
un 8,33 %). 
 
Els resultats obtinguts amb l’índex de continguts ambientals confirmen i reforcen aquests 
resultats, ja que només el postgrau Del Projecte a la Gestió dels Espais Verds Públics pot ser 
considerat específicament ambiental en assolir un valor de 0,79, mentre que la resta se situen 
tots per sota de 0,25 (vegeu la figura 3.16). Cal reiterar que en aquesta anàlisi dels màsters, 
postgraus i cursos d’extensió universitària impartits a Les Heures no s’hi inclouen els títols 
propis de la UB, ja que aquests ja han estat estudiants detalladament en anteriors apartats. 
Per aquesta raó, l’oferta docent de temàtica ambiental a Les Heures també inclou els cursos 
Intervenció Ambiental: Persona, Societat i Gestió, i, Bioètica i Dret. Problemes de Salut i Bio-
tecnologia, amb els continguts ambientals detallats en pàgines anteriors. 
 

TAULA 3.XII. NOMBRE DE MÀSTERS, POSTGRAUS 
 I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA (CURS 2003-2004) 

TIPUS D’ENSENYAMENT PROGRAMES TOTALS AMBIENTALS % 
MÀSTER 135 11 8,15 
POSTGRAU 127 9 7,09 
CERTIFICAT D’APROFITA-
MENT 34 4 11,76 
TOTAL 296 24 8,11 
 

TAULA 3.XIII. MÀSTERS I POSTGRAUS DE LES HEURES 
CURS 2000-2001 CURS 2003-2004 TIPUS D’ENSENYAMENT 

TOTALS AMBIENTALS % TOTALS AMBIENTALS % 
MÀSTER 30 5 16,67 72 7 9,72 

POSTGRAU 24 4 16,67 38 8 21,05 
TOTAL 54 9 16,67 110 15 13,64 
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Amb l’objecte de constatar la vigència d’aquests resultats, es va procedir a una revisió com-
parativa amb els programes impartits durant el curs 2003-2004. En aquesta ocasió, a la 
pàgina web de l’Àrea Acadèmica i d’Estudiants de la UB apareix un nombre molt més reduït 
de certificats d’aprofitament i no hi apareix cap diploma, però en canvi es detecta un incre-
ment en el nombre total de màsters i diplomes de postgrau impartits. 
 

* Impartit a Les Heures 
** Curs de Les Heures coorganitzat amb l’IUSC 

TAULA 3.XIV. PROGRAMES DE MÀSTER, POSTGRAU I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
 AMB CONTINGUTS AMBIENTALS (CURS 2003-2004) 

PROGRAMA TIPUS 
Agricultura Biològica Màster 
Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibil. * Postgrau 
Assegurament de la Qualitat als Laboratoris: Normes ISO 9.000, ISO 17.025 (EN 
45.001) i BPL * 

Postgrau 

Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia Màster 
Bioètica i Qualitat de Vida Postgrau 
Biologia Experimental Màster 
Climatologia Aplicada Màster 
Conservació de la Natura i Gestió de Recursos Naturals Biòtics Màster 
Contaminació Marina i Efectes Antropogènics en els Sistemes Marins Postgrau 
Desenvolupament Local i Regional * Postgrau 
Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i Empresarials Postgrau 
Economia de l'Aigua Certificat d’aprofitament 
Economia de l'Energia Certificat d’aprofitament 
Economia i Regulació de l'Aigua Postgrau 
Economia i Regulació de l'Energia Postgrau 
Educació i Comunicació Ambiental ** Màster 
Educació i Comunicació Ambiental ** Postgrau 
Energies Alternatives ** Màster 
Energies Alternatives ** Postgrau 
Enginyeria Química Experimental Màster 
Estudis d'Impacte i Auditories Ambientals Màster 
Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública: Recursos, Comunicació i 
Canvi * Postgrau 

Gestió Ambiental Costanera i Marina Postgrau 
Gestió Ambiental per a l'Empresa Postgrau 
Gestió de Fauna i Espais Naturals Postgrau 
Gestió de la Qualitat en Empreses Agroalimentàries Màster 
Gestió Forestal i Prevenció d'incendis Postgrau 
Gestió i Diagnosi Ambiental Postgrau 
Gestió i Direcció de Situacions d’Emergència i Catàstrofe ** Postgrau 
Gestió i Resolució de Conflictes: Mediació * Màster 
Gestió i Tractament de Residus ** Màster 
Gestió i Tractament de Residus ** Postgrau 
Gestió Mediambiental a l’Empresa * Màster 
Gestió Sostenible dels Sistemes Costaners i Marins Màster 
Globalització, Desenvolupament i Cooperació Màster 
Integració de Sistemes de Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient Màster 
Intervenció Ambiental: Persona, Societat i Gestió Màster 
La Ciutat: Polítiques, Projectes i Gestió * Màster 
Química Experimental Màster 
Responsabilitat Social Corporativa. Comptabilitat i Auditoria Social Màster 
Seguretat, Salut i Prevenció de Riscs Laborals per a les Ciències de la Salut (1a conv.) Certificat d’aprofitament 
Seguretat, Salut i Prevenció de Riscs Laborals per a les Ciències de la Salut (2a conv.) Certificat d’aprofitament 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals: Especialització en Seguretat en el 
Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia * 

Màster 
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Tal i com queda reflectit en la taula 3.XII, el nombre de programes amb continguts ambien-
tals identificats el curs 2003-2004 gairebé duplica els de tres anys abans, fet que unit al 
menor pes de certificats d’aprofitament i diplomes, dóna com a resultat una proporció de 
titulacions ambientals significativament superior, en passar del 3,7 % al 8,1 %. Per tipus de 
títol, els màsters amb continguts ambientals experimenten un lleuger retrocés relatiu tot i que 
en aquest últim curs se n’ha impartit un més, i els postgraus dupliquen amb escreix el nombre 
absolut d’ensenyaments ambientals i passen de suposar un 3,7 % a un 7,1 %. 
 
Quant als programes impartits al centre de formació Les Heures, es manté la docència dels 
màsters i postgraus que ja s’impartien durant el curs 2000-2001, amb l’excepció de Bioètica i 
Dret. Problemes de Salut i Biotecnologia, que només s’ofereix com a títol de la UB, Tècniques 
Avançades de Formulació, Tecnologia de Pintures, i Del Projecte a la Gestió dels Espais Verds 
Públics. La pèrdua dels continguts ambientals que integraven aquests programes queda àm-
pliament compensada per la incorporació de noves titulacions específicament ambientals, la 
majoria d’elles impartides en col·laboració amb el centre d’estudis superiors IUSC (Internatio-
nal University Study Center), tal i com es pot comprovar a la taula 3.XIV. 
 
El nombre de programes que presenten continguts ambientals en aquest centre especialitzat 
de la Fundació Bosch i Gimpera i la Universitat de Barcelona es manté estable a l’entorn del 
14 % entre els dos cursos analitzats (2000-01 i 2003-04). 
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Per tal de contextualitzar el lloc que ocupa la docència ambiental impartida a la Universitat de 
Barcelona en el seu entorn territorial, es va procedir a l’anàlisi de les titulacions de 3r cicle 
impartides durant el curs 2000-2001 en les universitats i centres d’ensenyament superior de 
Catalunya, i dels cursos d’estiu oferts en el marc de la Xarxa d’Universitats de l’Institut Joan 
Lluís Vives l’any 2000, i es va identificar les que tenien el medi ambient com a objecte d’estudi 
específic. 
 
TERCER CICLE 
 
Segons la informació recollida a les pàgines web de les respectives universitats i centres 
d’ensenyament superior de Catalunya a l’inici del curs 2000-2001, la Universitat Politècnica 
de Catalunya va liderar l’oferta docent ambiental per nombre de titulacions, amb un 26 % del 
total quan considerem conjuntament els estudis oferts per la Fundació Politècnica de Catalu-
nya. La Universitat de Barcelona (en conjunt amb la Fundació Bosch i Gimpera), la Universitat 
Autònoma de Barcelona, l’Institut Català de Tecnologia i l’International University Study Cen-
ter es troben en un segon grup, amb una oferta de l’11-13 %, mentre que la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut d’Estudis 
Mediterranis, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat de Vic compten 
cadascuna amb menys d’un 5 % de l’oferta mediambiental de 3r cicle. 
 

CURSOS DE TERCER CICLE AMBIENTALS A CATALUNYA (CURS 2000-2001) 
DOCTORAT MÀSTER POSTGRAU ALTRES TOTAL INSTITUCIÓ 
Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

UB+FBG 8 36,36 7 16,28 4 7,69 11 12,64 30 14,71 
UPC+FPC 6 27,27 12 27,91 13 25,00 22 25,29 53 25,98 
UAB 3 13,64 5 11,63 11 21,15 6 6,90 25 12,25 
UPF 0 0,00 1 2,33 4 7,69 1 1,15 6 2,94 
URL 0 0,00 4 9,30 1 1,92 3 3,45 8 3,92 
URV 1 4,55 1 2,33 4 7,69 1 1,15 7 3,43 
UdG 2 9,09 1 2,33 3 5,77 2 2,30 8 3,92 
UdL 2 9,09 0 0,00 1 1,92 6 6,90 9 4,41 
UV 0 0,00 2 4,65 2 3,85 1 1,15 5 2,45 
ICT 0 0,00 3 6,98 2 3,85 16 18,39 21 10,29 
IEM 0 0,00 1 2,33 0 0,00 5 5,75 6 2,94 
IUSC 0 0,00 6 13,95 7 13,46 13 14,94 26 12,75 
TOTAL 22 100,0 43 100,0 52 100,0 87 100,0 204 100,0 

 
Per tipus de titulacions, la Universitat de Barcelona és capdavantera en la formació 
d’investigadors, ja que amb vuit programes de doctorat de caràcter ambiental (Titulació 
d'Estudis Avançats d'Ecologia, Enginyeria del Medi Ambient i del Producte, Química Analítica 
del Medi Ambient i la Pol·lució, Biologia Vegetal, Geografia Física, Planificació Territorial i 
Desenvolupament Regional, Ciència del Sòl, i Microbiologia Ambiental i Biotecnologia), suma 
un terç dels impartits a Catalunya, superant els sis de la UPC (Àmbits de Recerca en l'Energia i 
el Medi Ambient a l’Arquitectura, Enginyeria Ambiental, Ciències del Mar, Integració de la 
Seguretat, la Qualitat i el Medi Ambient a l'Enginyeria, Recursos Naturals i Contaminació, i 
Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme), els tres de la UAB (Ciències Ambientals, Educació 
Ambiental, i Biologia), els dos de la UdG (Medi Ambient, i Educació Ambiental), els dos de la 
UDL (Medi Ambient i Ciències del Sòl, i La Recerca en Activitat Física i Esport), i l’únic de la 
URV (Enginyeria Química). 
 
En canvi, als estudis d’especialització professional (mestratge, postgrau i extensió), l’oferta és 
clarament inferior a la d’institucions com la UPC, la UAB, l’ICT o l’IUSC.

LA DOCÈNCIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN EL 
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Tanmateix, en els darrers anys la UB ha donat un pas decisiu per salvar aquesta carència 
mitjançant l’establiment d’una estreta col·laboració amb l’IUSC, de forma que ara 
s’imparteixen titulacions conjuntes de màsters i postgraus que han permès reforçar el paper 
de la UB en la formació de professionals en l’àmbit ambiental. 
 
CURSOS D’ESTIU 
 
L’anàlisi pren com a referència la Xarxa d’Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, incloent a 
més els cursos impartits per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), i per l’Institut Català de la 
Mediterrània (ICM), durant l’estiu de l’any 2000. En total van ser identificats 35 cursos amb 
continguts ambientals, la distribució del quals difereix notòriament dels resultats obtinguts en 
la docència de 3r cicle, ja que universitats petites, com la URV o la UdL, sumen un terç dels 
cursos d’estiu ambientals, en tant que les tres grans universitats catalanes (UB, UAB i UPC), 
només n’imparteixen el 22%. 
 

OFERTA DE CURSOS D’ESTIU A LA XARXA D’UNIVERSITATS IJLV (ESTIU 2000) 
CENTRE CURSOS % HORES % 

Institut Català de la Mediterrània 1 2,86 20 2,76 
Universitat d’Alacant 1 2,86 20 2,76 
Universitat Autònoma de Barcelona 2 5,71 40 5,52 
Universitat de Barcelona 3 8,57 58 8,00 
Universitat Catalana d’Estiu 2 5,71 30 4,14 
Universitat de Girona 2 5,71 40 5,52 
Universitat de Lleida 5 14,29 110 15,17 
Universitat de les Illes Balears 1 2,86 20 2,76 
Universitat Jaume I 1 2,86 30 4,14 
Universitat Oberta de Catalunya 1 2,86 30 4,14 
Universitat Politècnica de Catalunya 4 11,43 62 8,55 
Universitat Pompeu Fabra 1 2,86 30 4,14 
Universitat Ramon Llull 2 5,71 45 6,21 
Universitat Rovira i Virgili 7 20,00 130 17,93 
Universitat de Vic 2 5,71 60 8,28 
TOTAL 35 100,00 725 100,00 

 
Dintre d’aquest context, la UB compta amb una oferta pròpia de tres cursos impartits en Els 
Juliols (La radioactivitat en el món que ens envolta, i El control integrat de la contaminació i 
les noves polítiques ambientals), i la Barcelona-Sarajevo Joint Summer University (Ecological 
problems in the mediterranean environment). A causa de l’atomització de l’oferta docent 
ambiental d’estiu a l’àrea d’estudi, i tenint en compte que un dels objectius d’aquests cursos 
és apropar la universitat a indrets on aquesta té menor presència, la contribució de la UB és 
ben significativa, molt més si tenim en compte la participació de professors i estudiants de la 
pròpia UB en cursos d’altres universitats. 
 
En el conjunt dels cursos d’estiu impartits a la UB entre els anys 2000 i 2003, el fet ambiental 
ha tingut un pes que ha oscil·lat entre el 4,3 % del 2000 i el 13,3 % de l’any 2002, amb un 
total de 19 cursos impartits amb continguts ambientals en aquests quatre anys (9,22 % res-
pecte a l’oferta total). Alguns dels títols han estat Medi ambient i salut, Noves perspectives en 
el tractament i la reutilització d'aigües residuals, Sòls contaminats: problemes i solucions, La 
norma ISO 14000 com a eina de gestió mediambiental a l'empresa, Ecologia urbana i soste-
nibilitat, L'agricultura moderna: de l'alimentació al medi ambient, o La dimensió ambiental 
del desenvolupament sostenible. Una perspectiva jurídica internacional. 
 

         CONTEXT CATALÀ: ESTUDIS DE TERCER CICLE I CURSOS D’ESTIU 


