
OBJECTIUS 
– La generació de nous projectes, empreses i 
iniciatives més sostenibles i humanes des de  
l’empoderament d’un mateix.  
– Desaprendre per aprendre en una transició 
regenerativa cap a una societat cooperativa, 
empàtica, afable i saludable en una visió holística, 
on l’interior i l’exterior es fusionin. 
– Proporcionar arguments i estratègies per a 
l’aplicació pràctica de l’ecologia, de la visió 
integral, sistèmica, complexa, transpersonal i 
holística. Empoderar-nos en les diferents formes 
d’intel·ligència emocional, social i ecològica, per 
reestructurar i aplicar de forma pràctica i 
pragmàtica nous models organitzatius. 
 
Dels nous paradigmes de les ciències a la pràctica 
de vida integral, coaching, ecosofia, mindfulness, 
zen, gestalt, ecopsicologia, teràpia sistèmica, 
respiració conscient i tècniques psicocorporals i 
equinoteràpia. 

 

Possibilitat de matricular-se de forma  

independent a qualsevol dels mòduls  

del programa 

www.masterholisticaudg.com  

PROFESSORAT 
Un equip docent amb alguns dels millors i 
més reconeguts professionals i acadèmics en 
els seus respectius àmbits de coneixement i 
experiència:  
Gabriel Barbeta, Agustí Paniker, Vicente 
Merlo, Jordi Pigem, Inés Fernández Barno-
sell, Raquel Torrent, Jorge Ferrer, Juan Ma-
nuel Justicia, Octavi Piulats, Jose M. Arnaiz, 
Joan Antoni Melé, Carles Ruiz-Feltrer,  
Agustí Rochet, Loli Curto, Joan Salicru, Joan  
Carol, Enric Barbany, Oscar Boulé, Romà 
Boulé, Oriol Costa, Estel Roca, Marta Serra,  
Dídac Costa, Juan del Rio, Sandra Campos, 
Marta Pineda, Eva Roca, Pep Puig, Albert 
Verdick, Natxo Tarrés,  Carlos Martin, Sergi 
Pérez, Irene Goikolea, Didier Escalón,  
Carmen Boix,  Albert Parareda, Daniel  
Turon,  Sebastian Forenc, Pep Juandó,  
Manuel Fernandez, Pere Vidal, Cynthia 
Echave, Anna M. Berbel, Juan Pedro, Alex 
Thaler, Alicia Expósito, ...   
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Màster en 

Formació 
Holística per a la 
Transformació 
Ecosocial 

“El tot és major que la 

suma de les parts”  



A QUI S’ADREÇA 
- A l’emprenedoria i generació de nous projec-
tes, empreses i iniciatives més sostenibles i 
humanes.   
- A gent  que es vulgui preparar per encapçalar 
la recerca de noves solucions més humanes i 
sostenibles en qualsevol àmbit: l’educació, la 
psicologia social, la filosofia, l’economia, les 
ciències ambientals, les noves tecnologies 
smart, la salut, l’empresa i la política. 
 
PROGRAMA 
– Introducció 
– Autoconeixement. Transició interna. Reinici 
– Biocentrisme 
– Retransformació i reestructuració interna 
– Transformació vers una economia social i 
ecològica 
– Decreixement i moviments SLOW 
– Treball final de màster 
 
TITULACIÓ 
Màster en Formació Holística per a la Trans-
formació Ecosocial per la Universitat de Giro-
na  
 
DURADA, CALENDARI I HORARI 
60 ECTS* (236,5 hores presencials) 
*1 ECTS= 25 hores de treball de l’estudiant (hores 
presencials i de treball personal) 

Calendari: de l’11 de gener  al 4 d’octubre de 
2019 
 
Horari: divendres de 16 a 20 h  (de l’11 de 
gener al 28 de juny de 2019).   
 
Sortides: 19-20 gener, 27 febrer, 8-9 març, 
16 i 23 març, 4-6 abril, 23-26 maig i 8 juny. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
 
PREU I FINANÇAMENT 
Màster: 2.925 €*  
Diploma de Postgrau : 1.700 €*  
 
Possibilitat de finançament fins a 10 quotes.   
Més informació a: www.fundacioudg.org 
 
*Inclou una assegurança d’accidents. No in-
clou la taxa d’expedició del títol de la UdG 
 
<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A  
L’EMPRESA> 
 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
Fins a 20 dies abans de l’inici del curs 
 

www.masterholisticaudg.com  

Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 
17003 Girona 
Tel. 972 210 299 
info.fundacioif@udg.edu 

+i 

www.facebook.com/FundacioUdG 

www.facebook.com/FIHTSS  

twitter.com/fudgif 


