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Les Ciències Ambientals (CCAA) a la UAB
Què són les CCAA?
Les Ciències Ambientals estudien, des d’una perspectiva interdisciplinar, el conjunt de
qüestions relacionades amb el medi ambient i ofereixen eines per resoldre-les. Entenem el
medi ambient com el conjunt d’interrelacions que es produeixen entre el medi físic i biològic per una banda i les societats que l’habiten i la transformen. És per això que els estudis
en Ciències Ambientals incorporen coneixements tant de ciències experimentals (biologia,
enginyeria, medicina, física, matemàtiques, química o geologia) com de ciències socials
(economia, geograﬁa, ciències polítiques, dret o sociologia).
CCAA a la UAB
L’any 1992, la UAB fou la primera universitat estatal en implantar els estudis de Ciències
Ambientals. És una universitat de referencia internacional (CEI, Campus d’Excel·lència Internacional). Al pla d’estudis hi ha un equilibri entre les ciències experimentals i les ciències
socials per tal d’assolir una formació global i interdisciplinària per abordar els problemes
ambientals. El seu professorat que participa en el grau té una reconeguda experiència tant
nacional com internacional en el camp de les Ciències Ambientals.
Segons el rànquing de les millors universitats espanyoles, el Grau de Ciències Ambientals
de la UAB és el millor grau de totes les Universitats del seu àmbit per la seva qualitat, visió
interdisciplinària i per promoure, conjuntament amb el Departament de Geologia, la doble
titulació de Ciències Ambientals i Geologia, i per l’existència de la recerca ambiental de
referència en el Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA).
Al ﬁnalitzar els estudis del Grau Ciències ambientals hi ha possibilitat d’ampliació dels estudis amb el Màster oﬁcial en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica
i Social i amb un programa de Doctorat, ambdós amb menció de Qualitat què s’imparteixen
en l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals. També amb el Graduat en Ciències Ambientals es pot
accedir al European Master in Environmental Studies: Cities and Sustainability que coordina
l’ICTA conjuntament amb altres centres europeus (Technische Universität Hamburg-Harburg
(Germany), Universidade de Aveiro (Portugal) i Aalborg University (Denmark)).
A qui va adreçat
A estudiants i professors de batxillerat, relacionats amb l’àmbit cientíﬁc en general, i de
l’àmbit de Ciències de la Terra en particular, dels Instituts o Centres corresponents. Així com
a estudiants del grau de Ciències Ambientals. Estudiants d’altres graus i professionals de
les CCAA són benvinguts.
Objectiu
L’objectiu general és donar a conèixer temàtiques noves en Ciències Ambientals per tal
d’apropar als estudiants i altres professionals interessats en temes ambientals d’actualitat
explicats per reconeguts professors i investigadors de la UAB i d’altres universitats i professionals experts.
Informació i inscripcions

Cal inscriure’s a la pàgina web: www.uab.cat/ciencies-ambientals
Inscripcions gratuïtes Places limitades
Diploma Assistència a 2 o més seminaris
Lloc
Sala de graus – Facultat de Ciències (Ediﬁci C) UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)
ICTA (Ediﬁci Z) UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)
Horari De 10 a 13 hores
Com arribar-hi
Tren Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Línia Barcelona – Sabadell.
Estació Universitat Autònoma de Barcelona
Línia C7. Estació Cerdanyola – Universitat
Bus L’empresa SARBUS ofereix un servei des de Barcelona a la UAB cada 30 min.
Lloc de sortida: Fabra i Puig.
Cotxe Pàrquing de vehicles a la facultat de Ciències (Ediﬁci C).
Accés des de la B-30, C-58 i AP7

Programa de les sessions
27 de febrer de 2016

Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA)
de la UAB

Dra. Jordina Belmonte Investigadora de l’ICTA i Professora Catedràtica
de la Facultat de Biociències de la UAB
En aquesta jornada parlarem de recerca en ciències ambientals i, concretament de la que
es fa a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), i farem una visita guiada per les noves instal·lacions de l’emblemàtic ediﬁci
que satisfà els estàndards d’alta eﬁciència energètica i reﬂecteix l’ambient de treball obert,
transparent que caracteritza l’institut. ICTA-UAB és un institut propi de la UAB, això vol dir
un centre en el que es fa recerca i docència de màster i de postgrau, no docència de grau.
L’ICTA és, per tant, una opció pel vostre futur un cop acabats els estudis universitaris.
Per explicar què és l’ICTA podem dir que és un centre de recerca multidisciplinari, que promou la investigació i la formació de postgrau en ciències ambientals, tan en l’àmbit de l’entorn natural, com de les ciències socials i de les enginyeries. La ﬁnalitat és millorar la comprensió del canvi ambiental global, i de la naturalesa i les causes dels problemes ambientals.
A més, estudia les polítiques, estratègies i tecnologies que fomentaran la transició cap a una
economia sostenible. Per fer això, l’ICTA compta amb de l’ordre de 60 professors i investigadors, 20 tècnics de suport a la recerca i de laboratori i un equip d’administració d’unes 10
persones. Actualment reben formació a l’ICTA uns 75 estudiants de doctorat i entorn 60 estudiants de màster. A la sessió es presentaran alguns exemples de la recerca actual a l’ICTA.
A més de la investigació i la formació, l’ICTA contínuament desenvolupa i manté aliances
amb la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals, autoritats públiques i
empreses privades.
Tu pots ser un membre de l’ICTA en el futur, vine a veure si t’interessa! Vine també si encara
no saps què vols fer però t’interessa el món i vols veure com el veiem i què proposem a l’ICTA
per a que estigui en forma.

5 de març de 2016

Sortides professionals de les CCAA

Dra. Susana Pascual Presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Sr. Quim Muntané President de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i
Estudiant del Grau de Ciències Ambientals de la UAB
Dr. Jordi Oliver Doctor Director Executiu d’Inèdit
El títol de llicenciat/da o de graduat/da en Ciències Ambientals obre les portes al món laboral,
on els coneixements sobre el medi ambient adquirits al llarg dels estudis continuen tenint
plena importància.
Ara bé, en què es treballa exactament i què se’n pot esperar?
L’ambientòleg o ambientòloga és un professional versàtil, capaç de desenvolupar-se còmodament en àmbits del coneixement molt diversos. Les competències d’un ambientòleg
inclouen disciplines provinents del medi natural, de l’economia i de les ciències socials.
D’aquesta forma, els estudis en ciències ambientals són una formació per treballar en l’àmbit
del medi ambient pròpiament dit, però també obre la porta a especialitzar-se en qualsevol
altre dels àmbits que s’hi estudien, amb el valor afegit de disposar d’una visió holística del
coneixement.
Pel que fa a les possibilitats laborals dels ambientòlegs, aquestes són molt diverses. Actualment es poden trobar ambientòlegs tant en l’administració com l’empresa privada, en
sectors com la gestió de residus, l’ecodisseny, l’avaluació ambiental, la gestió d’aigües, la
planiﬁcació territorial, la prevenció de riscos naturals, etc. És possible trobar ambientòlegs a
àmbits molt diferents de la nostra societat.
En aquesta jornada es tracta de poder mostrar les diverses sortides professionals d’un Graduat en CCAA, i poder-ne valorar les diverses i àmplies perspectives de futur del professional de les CCAA. Per aquest motiu s’organitza una Taula Rodona amb professionals ambientòlegs així com amb representants d’associacions professionals relacionades, com el
COAMB i l’ACCA.*

* El COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels ambientòlegs, així com els
professionals del medi ambient i estudiants, ordenar l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica
professional, i promoure el respecte al medi ambient entre la societat. Els principals valors del COAMB
són: compromís, fer xarxa, il·lusió, professionalitat i transversalitat.
L’ACCA és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals i estudiants de l’àmbit del medi
ambient amb vocació de potenciar una bona integració de les Ciències Ambientals en la recerca, la
docència, el món professional i el conjunt de la societat en general.
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Dra. Cristina Palet Coordinadora de Ciències Ambientals de la UAB
Dr. Daniel Campos Coordinador adjunt de Ciències Ambientals de la UAB
Dra. Montserrat López-Mesas Coordinadora adjunta de Ciències Ambientals de la UAB
Des de la perspectiva d’un estudiant de batxillerat resulta difícil imaginar-se la realitat d’un
grau universitari només a través de tríptics informatius i de les estadístiques i dades oﬁcials.
Un dels reptes que ens marquem amb els Dissabtes de les Ciències Ambientals és el d’oferir
a tots els futuribles estudiants del Grau l’accés a una informació més directa i propera en
aquest sentit.
I qui millor per copsar i transmetre la realitat del Grau de Ciències Ambientals de la UAB que
els seus autèntics protagonistes? Per això aquesta darrera jornada dels Dissabtes la dedicarem a els qui coneixen el Grau des de dins (alumnes i ex-alumnes, professors, coordinadors,
etc), perquè així ens aportin les seves experiències i la seva visió de futur.
En la primera sessió ens acompanyaran diferents actors actuals del Grau. Alguns estudiants
actuals ens presentaran el seu projecte de Treball de Grau (el projecte ﬁnal de carrera); tindrem professors convidats que ens mostraran què s’explica al Grau i que ens aportaran la
seva experiència des del punt de vista docent; també ex-alumnes ja graduats que ens oferiran la seva visió de com han viscut la carrera.
En la segona sessió se’ns afegirà algun convidat més per tal d’establir entre tots una taula rodona en la qual dialogarem sobre l’evolució del Grau de Ciències Ambientals a la UAB: d’on
venim, què és tot el que s’ha fet i s’està fent per tal que el Grau pugui mantenir la seva qualitat i competitivitat, i quines són ara mateix les propostes de millora i les perspectives de futur.

