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lón, Natxo Tarrés, Joan Salicrú, Esther 

Molina, Oriol Costa, Xavier Santotomas, 

Carles Ruiz-Feltrer, Loli Curto, Albert 

Verdick, Albert Cervera, Inés Fernández 

Barnosell, Enric Barbany, Juan Pedro 

Franco. 

 
CURS D’ESPECIALITZACIÓ 

Formació Holística en 

Ecodesenvolupament Conscient 

Curs 2019-2020 

SEMIPRESENCIAL 

www.fundacioudg.org/fih 

OBJECTIUS 

– Presa de consciència dels diferents aspectes 

personals. Per regenerar, i poder integrar una 

nova estructura de valors i actituds envers la 

vida.  

– Anàlisi de l'estat del món i de les diferents 

vies de transició cap a una biocivilització, 

superant l'antropocentrisme actual. 

– Apoderament i recerca dels punts forts 

individuals. Elements base per a un projecte 

personal.  

– El treball en grup, eines i sistemes de gestió.  

– Les problemàtiques del desenvolupament 

comunitari. L'actual moviment social de justícia 

ecològica i de transició. 

Aquesta és la primera edició com a curs d’especialització. Anteriorment hem 

realitzat una edició com a diploma d’especialització i una com a màster. 



A QUI S’ADREÇA 
A l’emprenedoria i generació de nous projec-

tes; a empreses, cooperatives i iniciatives 

més sostenibles, resilients i humanes. 

 
PROGRAMA 
– Introducció. Biocentrisme 

– Autoconeixement. Transició interna.  

   Reinici 

– Transformació i reestructuració interna 

– Transformació externa vers una economia 

social i ecològica 

– Treball final  

 
SORTIDES PROFESSIONALS 
Volem formar persones amb capacitat d'en-

capçalar veritables canvis sostenibles i hu-

mans en les estructures productives, orga-

nitzatives, socials i de gestió del coneixe-

ment actuals. Persones que, més enllà de 

liderar, siguin capaces de generar sinergies, 

d'obrir processos de participació, d'aglutinar 

capacitats d'equips interdisciplinaris, i de 

facilitar l'apoderament. Afavorir la com-

prensió holística com a eina d’integració 

social i humana. Els coneixements es poden 

aplicar en àmbits tan diversos com l'educa-

ció, la psicologia social, la filosofia, l'econo-

mia, les ciències ambientals, la salut, l'em-

presa, el cooperativisme i la política.  

 

TITULACIÓ 
Curs d’Especialització en Formació Holística 
en Ecodesenvolupament Conscient 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI 
8 ECTS* (78 hores presencials) 
*1 ECTS= 25 hores de treball de l’estudiant 
(hores presencials i de treball personal) 
 
Calendari: del 17 d’octubre de 2019 al 7 de 
març de 2020 
 
Horari: veure el calendari del curs a 
www.fundacioudg.org   
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
 
PREU I FINANÇAMENT 
695 €*  
 
Possibilitat de finançament en quotes.   
Més informació a: www.fundacioudg.org 
 
*Inclou una assegurança d’accidents. No 
inclou 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 
 

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 

www.facebook.com/FundacioUdG 

www.facebook.com/FIHTSS 

twitter.com/fudgif 


