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Per què un màster?
 Per aprofundir coneixements, com a continuació lògica del

grau o de la llicenciatura.

 Per especialitzar‐se en un àmbit d’interès dins del projecte
formatiu propi

 Per acostar‐se més a problemàtiques, tècniques i
metodologies usades en el món del treball

 Com a pas necessari en la carrera investigadora dins de la
Universitat.
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 Compartit amb la Universitat de Granada: Máster de
Análisis y Gestión del Territorio: planificación, gobernanza y
liderazgo territorial.

 Semipresencial, és a dir, amb algunes assignatures virtuals
(obligatòries i part de les optatives) i altres assignatures
presencials (part de les optatives).

 Inici al voltant del 15 d’octubre amb les assignatures
obligatòries.

 Les assignatures presencials es desenvolupen de final de
gener a mitjans d’abril.

 S’utilitza la plataforma Moodle de la UGR (PRADO‐2) i
també el correu electrònic que dóna la UGR.
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Sortides professionals del MAGT
 Formació de tècnics i experts qualificats que facilita la inserció laboral a

les administracions públiques o consultories ambientals, en els àmbits
de treball de la planificació (territorial, urbanística, sectorial i
estratègica), la gestió territorial (conflictes socials, paisatges, recursos
patrimonials, mobilitat, peritatge judicial, geomàrqueting i prospectiva),
o els Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció aplicats a la
planificació o gestió del territori.

 De la mateixa manera, el Màster possibilita sortides professionals en la
docència i investigació bàsica i aplicada en centres universitaris públics i
privats.

 El Màster també capacita per a l'exercici de funcions relatives al
desenvolupament, la governança i la planificació territorial des de
l'autonomia i l'autoocupació, tant a les administracions públiques a
diferents escales, com en el sector privat.
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Estructura del MAGT

Tipus de matèria Crèdits

Obligatòries 15

Optatives (incloent PE) 33

Treball de fi de màster 12

TOTAL 60
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 Assignatures obligatòries. Mòdul de: Fundamentos sobre gobernanza, 
liderazgo y planificación territorial

Virtuals. A cursar en el primer trimestre. 15 cr. Totals.

Assignatura Crèdits

Derecho urbanístico y régimen jurídico de la ordenación del territorio 3

Actores territoriales y participación ciudadana en la gestión del territorio: métodos e instrumentos de planificación participativa 3

Planificación y gestión de proyectos territoriales 3

Información territorial (només especialitat URV) 3

Prospectiva territorial (només especialitat URV) 3

Gobernanza territorial, gestión pública estratégica y calidad en la administración pública (només especialitat UGR) 3

Condiciones y valores para el liderazgo. Responsabilidad social en la gestión del territorio (només especialitat UGR)) 3
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 Assignatures optatives. Mòdul de: Estrategias para la gobernanza y el 
liderazgo territorial (Especialitat de la UGR)

Presencials (UGR) excepte en 3 casos. 18 cr. mínims.
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Estrategias para la sostenibilidad 
medioambiental
Inteligencia territorial: innovación y 
competitividad

Conflictos paisajísticos y territoriales en 
espacios rurales y urbanos

Problemas ambientales en entornos 
mediterráneos

Instrumentos de análisis y gestión del paisaje

Gestión Integrada de Áreas Litorales. Estudio 
de casos
Estrategias de desarrollo y dinamización del 
mundo rural

Investigación social aplicada a los conflictos 
urbanos 

Gestión práctica del patrimonio cultural. 
Estudio de casos

Estrategias de desarrollo de territorios 
turísticos
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 Assignatures optatives. Mòdul de: Planificación territorial (habilidades 
para el liderazgo) (Especialitat de la URV)

Presencials (URV) excepte en 2 casos. 18 cr. mínims.
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Técnicas cualitativas para la planificación territorial
Técnicas cuantitativas para la planificación 
territorial 
Planeamiento territorial. Análisis de casos 
prácticos
Planeamiento urbanístico. Análisis de casos 
prácticos

Planes de movilidad y planificación estratégica de 
infraestructuras
Criterios de urbanización del territorio: ciudad 
compacta versus ciudad difusa
Interrelación y colaboración entre municipios: la 
diversidad de formas administrativas

Redes territoriales
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 Assignatures optatives. Mòdul de: Tecnologías de la Información 
Geográfica (comú a les dues especialitats)

Virtuals. 15 cr. màxim
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TIGs para la evaluación de la capacidad de 
acogida del territorio

TIGs para la planificación urbanística. Estudio 
de casos

TIGs y geolocalización. Estudio de casos

TIGs y análisis de redes

TIGs y prospectiva territorial

TIGs y paisaje
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 Assignatures optatives. Altres

Presencial. No computa en les especialitats

Pràctiques externes (6 crèdits)
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Dades bàsiques
 Crèdits totals: 60
 Places de nou ingrés: 30
 Mínim de crèdits a matricular per curs (a temps parcial‐treballant): 20
 Professorat:
 professorat dels departaments de Geografia i Arquitectura de la URV amb

experiència en el camp de la planificació.
 professorat de la UGR i d’altres universitats especialistes en els camps de la

planificació i la gestió territorial.
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Desenvolupament del curs
 Calendari acadèmic:
 Inici a mitjans d’octubre.
 Classes presencials: de principi de febrer a mitjans d’abril
 Final curs: Juny‐Setembre (segons presentació TFM)

 Horari d’assignatures presencials: tardes, en general de
16.30 a 20.30.

 Metodologies docents: predomini de pràctiques i treballs
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Preinscripció i matrícula
 Cal preinscriure’s per poder matricular‐se. La preinscripció és posible

encara que el grau no estigui acabat en el moment de fer‐la.
 Període de preinscripció (1a fase): a meitats d’any aproximadament.
 Si finalitzat aquest període de preinscripció no s’haguessin cobert la

totalitat de las places, s’obriria una altra fase al setembre.
 Formalització a través d’Internet. L’aplicació informàtica funcionarà en els

terminis previstos per la preinscripció: preinscripció en línia en la pàgina
web http://www.urv.cat/masters_oficials/pas_a_pas_oferta.html

 La preinscripció té un cost aproximat de 30€ (consultar la web)
 La matrícula es fa efectiva, prèvia preinscripció, o be al finalitzar la

primera preinscripció (1a fase), durant la preinscripció del segon període
(1a i 2a fase) o bé al finalitzar la segona preinscripció (2a fase).
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Beques i ajuts
 Beques master URV, vinculades al Departament de Geografia.
 Ajut de la Càtedra DOW de desenvolupament sostenible
 Beques del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya
 Altres beques i ajuts genèrics per a màster
 Per a més informació,
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
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Informació
 Per a més informació,
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/masteruniversitarienanalisiigestiodelt

erritori/index.html

 Per qüestions acadèmiques, podeu adreçar‐vos al coordinador del màster
Dr. Jordi Blay, jordi.blay@urv.cat.

 Per informació administrativa, a la Secretaria del centre que imparteix el
màster, secftg@urv.cat.
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