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L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
Els complexos reptes als quals s’han d’en-
frontar les empreses avui en dia exigeixen 
perfils dinàmics i resolutius, amb una visió 
global, que proposin respostes creatives als 
nous desafiaments i que tinguin en la innova-
ció el seu mètode de treball. L’IL3-UB acom-
panya les persones en l’impuls del seu ta-
lent i potencial perquè puguin desenvolupar, 
consolidar i aplicar en les seves carreres les 
competències clau que demana el mercat. 
Més de 146.000 professionals de 45 països 
ja han confiat en els nostres programes. 

Portem a l’aula la realitat de mercat 
laboral: col∙laborem amb més de 2.000 
companyies provinents de diferents àmbits 
del món empresarial, que operen tant a 
Espanya com a l’estranger, i les involucrem 
en el procés de formació brindant una 
autèntica connexió entre els coneixements 
especialitzats i l’exercici professional. 

El valor d’aprendre amb i dels altres. Per 
aquest motiu, promovem una formació 
flexible i participativa que utilitza la tecnolo-
gia per conèixer, compartir i difondre expe-
riències. Fomentem el contacte estret entre 
tota la comunitat educativa i garantim un se-
guiment constant del procés de creixement 
de cada professional. Gràcies a la nostra 
àmplia oferta, els programes de l’IL3-UB 
s’adapten a les necessitats de multitud de 
perfils en diferents sectors d’activitat.

Amb més de 25 anys d’experiència i amb el 
recolzament d’una xarxa de més de 5.000 
experts associats, oferim màsters, post-
graus i programes de formació en Salut i 
Farmàcia; Enginyeria, Tecnologia i Medi 
Ambient; Economia i Empresa, així com en 
Educació, Cultura i Comunicació en modali-
tat presencial, semipresencial i on-line.

Passió per la formació i el 
desenvolupament de les persones

Estimulem el canvi i impulsem 
el teu creixement professional.



Coneixement d’avantguarda
per a la màxima competitivitat 

La responsabilitat de l’empresa amb el seu 
entorn és, avui, una aposta estratègica de 
les companyies que destaquen en els seus 
mercats. Guanyar en competitivitat, a través 
d’una correcta gestió energètica o gràcies a 
la incorporació de metodologies que asse-
gurin la qualitat dels processos és, tanma-
teix, un objectiu difícil d’aconseguir.

Perfils professionals que siguin capaços 
d’optimitzar recursos crítics per a la produc-
ció, que ajudin a complir estrictes normati-
ves i regulacions en matèria mediambiental i 
que impulsin processos d’innovació interna 
són, actualment, altament demanats per les 
empreses en múltiples sectors industrials i 
d’infraestructures.
 
La tecnologia i els recursos estan a disposi-
ció de totes les companyies. Les empreses 
líders saben que comptar amb professio-
nals, que estan al dia en els seus coneixe-
ments i competències, és la clau per portar 
a bon terme els complexos processos de 
millora contínua.

La millora de l’eficiència operativa en àmbits 
com la gestió energètica, la gestió d’operacions 
o el medi ambient és una exigència transversal 
en múltiples sectors.

Amb l’aval del COEIC i la col·laboració 
d’institucions com el Clúster de l’Efi-
ciència Energètica, l’IL3-UB ofereix la 
formació en Enginyeria, Tecnologia i 
Medi Ambient focalitzada en: 

Coneixements per a l’optimització
de l’ús de recursos crítics per a
l’empresa.

Eines útils per a l’exercici 
professional capaces d’obrir nous
àmbits de treball.

Constant actualització per
respondre als creixents
desafiaments competitius.

Àrea d’Enginyeria, Tecnologia i Medi Ambient

professionals 
de més de nacionalitats

Col·laboració amb prestigioses institucions de l’àmbit 
tecnològic que avalen la proposta educativa de l’IL3-UB 

Prop de 200 experts que comparteixen la seva
experiència a les aules

8 programes formatius en els 
quals han participat prop de 1.400 40
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Construint talent

“Avui puc dominar la 
complexitat d’un projecte sense 
oblidar cap aspecte clau de la 
seva gestió.

“

“El Màster ha sigut una eina efectiva 
i valuosa de creixement personal i 
professional.

“

Marc Tàpias

Head Manager of Electrical and Automation department.
Disseny Industrial Barcelona. 

Màster en Gestió Integrada de Projectes. Project Management
Edició 2012-2013

Albert González Roig

Responsable del departament tècnic, estudis i 
eficiència energètica a Catalunya. Moncobra S.A.

Màster en Gestió d’Eficiència Energètica
Edició 2012-2013
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“He pogut desenvolupar habilitats 
tècniques i de management 
per millorar les meves aptituds 
professionals.

“

Pedro García Gómez

Product Manager Energies Renovables, Acs i Calderes.
Salvador Escoda S.A.

Màster en Gestió de les Energies Renovables
Edició 2011-2012



    * Programa coorganitzat amb COEIC. Col·legi Ofi cial d’Enginyers Industrials de Catalunya
  ** Programa coorganitzat amb CEEC. Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalunya
*** Programa coorganitzat amb el Col·legi de Geòlegs de Catalunya i la Facultat de Geologia de la UB

NOTA: Consulti en la nostra web totes les actualitzacions de programa, calendari, horaris, quadre docent i altres aspectes. Places limitades. L’import pagat en concepte de reserva de plaça es retornarà en 
cas de no haver estat admès o per anul·lació del curs. L’IL3-UB es reserva el dret d’anul·lar un programa amb 10 dies d’antelació per raons docents i/o acadèmiques.
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DIRECCIÓ D’OPERACIONS I PROJECTES
MÀSTER EN DIRECCIÓ DE LA 
CADENA DE SUBMINISTRAMENT 
INTEGRAL. SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRADA 
DE PROJECTES. PROJECT 
MANAGEMENT *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE 
MANTENIMENT I SEGURETAT 
INDUSTRIAL NOU

NOVEMBRE ‘15 » ON-LINE

POSTGRAU EN MARKETING 
INTELLIGENCE I BIG DATA
ABRIL ‘16 » SEMIPRESENCIAL

ENERGIA I SOSTENIBILITAT
MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRADA 
DE LA QUALITAT, LA SEGURETAT 
I EL MEDI AMBIENT *
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÀSTER EN GESTIÓ 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA */**
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

MÀSTER EN GESTIÓ 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA *
NOVEMBRE ‘15 » ON-LINE

MÀSTER EN ENGINYERIA I 
GESTIÓ DE LES ENERGIES 
RENOVABLES *
NOVEMBRE ‘15 » ON-LINE

POSTGRAU EN GESTIÓ, 
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ 
DE RESIDUS NOU

NOVEMBRE ‘15 » ON-LINE

MÀSTER EN INTERVENCIÓ I 
GESTIÓ AMBIENTAL: PERSONA I 
SOCIETAT
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

POSTGRAU EN GESTIÓ 
AMBIENTAL A L’EMPRESA I 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: 
RECURSOS, COMUNICACIÓ I 
CANVI
OCTUBRE ‘15 » PRESENCIAL

ESPECIALITZACIÓ EN 
INVESTIGACIÓ I RECUPERACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
SÒLS CONTAMINATS *** NOU

SETEMBRE ‘15 » ON-LINE
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