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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

OBJECTIUS

ESTRUCTURA DE MÒDULS I CRÈDITS

•

Durada: 6 mesos (gener-juny 2015)

Dotar l'alumnat d'una base teòrica i pràctica
sobre l'Agroecologia i les seves aplicacions en
àrees rurals i periurbanes.

•

Generar coneixement crític sobre les
polítiques públiques, els sectors emergents i
les formes d'afrontar els reptes de futur del
sistema agroalimentari i dels territoris rurals i
periurbans.

•

Generar capacitats per a la planificació, la
posada en marxa i la gestió de projectes de
Dinamització Local Agroecològica.
La Dinamització Local Agroecològica
pretén posar en marxa nous processos de
generació de sostenibilitat basats en l’
A g ro e c o l o g i a . A q u e s t a ú l t i m a é s u n
paradigma alternatiu de desenvolupament
rural basat en una proposta triple com a
disciplina científica, conjunt de pràctiques
de gestió agrària i moviment social
transformador enfront dels desequilibris

El curs té una orientació eminentment professional,
i està destinat a persones interessades en
propostes sostenibles per promoure la
dinamització socioeconòmica i cultural de les
àrees rurals i periurbanes.

•

•

com en les relacions entre elles. Tot plegat
a partir de la capacitat de les comunitats
locals de decidir com i amb quina finalitat
es gestionen béns comuns tan bàsics com
l'alimentació, la terra, les llavors o l'aigua.

• Treball de Fi de Curs (5 ECTS): Vinculat a
projectes agroecològics reals, mitjançant acords
amb institucions públiques o privades.

PERSONES DESTINATÀRIES

sobre la cohesió territorial i social de les
àrees rurals, urbanes i periurbanes, així

• Part on-line (17 ECTS): Continguts teòrics i
metodològics, tutories i treballs en grup.

Preparar l'alumnat per a la investigació
orientada a l'acció, des d'una mirada integral
sobre el medi rural i periurbà

social i justícia ambiental, pretén incidir

industrial. Des d'una perspectiva d'equitat

• Part presencial (8 ECTS): 3 trobades de cap de
setmana (inicial, intermedi i final) amb visites a
projectes i pràctiques de treball en camp.

•

Tècnics/ques de l'administració local rural i
periurbana; administració agrària, per al
Desenvolupament Rural i dels Espais Naturals
Protegits.

que genera el sistema agroalimentari

Formació semipresencial, 30 crèdits ECTS:

Persones emprenedores interessades en l’
Economia Social relacionada amb l'Agricultura
Ecològica i el Medi Rural.

• Persones

investigadores i consultores en les
àrees d'Agroecologia, Agricultura Ecològica i
Desenvolupament Rural.

•

Membres d'entitats socials relacionades amb
les dinàmiques territorials, l'Agroecologia i el
Desenvolupament Rural Sostenible.

Mòdul

Ects

Transició agroecològica en un món
rural en transformació

6

Coneixement agroecològic tradicional

6

Mercats locals i xarxes alimentàries
alternatives

6

Metodologies d’ investigació
orientada a l’ acció

6

Treball pràctic de fi de postgrau
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