
REGLAMENT

 1.- DEFINICIONS 

Projecte: Consisteix en un treball personal en matèria de medi ambient, que permeti aplicar els 
coneixements adquirits durant la carrera. La càrrega lectiva correspon a una assignatura 
obligatòria de 9 crèdits. 

Objectius del projecte: Formar els estudiants en la elaboració de projectes relacionats amb el 
medi ambient, ja sigui des de la perspectiva professional o científica, amb el qual pugui 
desenvolupar els coneixements adquirits durant la llicenciatura aplicats a un problema 
determinat sota la direcció d’un professor de la UAB (o d’un professional extern). 

Unitat de Projectes del Centre d’Estudis Ambientals: Grup docent constituït pels professors 
encarregats de l’assignatura de projectes de la llicenciatura de Ciències Ambientals. 

Tipus de projectes: El present reglament contempla dos tipus de projectes:Projectes en grup 
i Projectes individuals 

Director/a: Professor de la UAB que realitza la direcció i seguiment del projecte. 

Tutor tècnic: Professor de la UAB responsable de l’assessorament i seguiment del projecte en 
el cas que aquest es desenvolupi en una institució o empresa externa de la Universitat. En el 
cas de projectes codirigits, si un dels directors és professor de la UAB no caldrà anomenar cap 
Tutor tècnic pel projecte, constant totes les persones encarregades de la direcció del projecte 
com a “Directors” del mateix. 

2.- Els projectes en grup 

El projecte en grup està centrat en la realització d’un projecte de medi ambient en el camp de la 
gestió ambiental, els recursos naturals i la gestió de residus en un marc geogràfic determinat. 

La finalitat d’aquest tipus de projecte consisteix en desenvolupar de forma integrada un estudi 
ambiental, que reverteixi en l'aprofundiment dels coneixements adquirits durant la llicenciatura i 
els incrementi pel fet de relacionar-los. 

Per estudi integrat o visió integrada, s’entén l’estudi pluridisciplinari i interdisciplinari d’un fet, 
fenomen, o part del mateix. 

2.2.- Funcionament. Els professors de la Unitat de Projectes proposen una temàtica conjunta 
per a tots el grups, aportant les línies de treball i la documentació bàsica per a la seva 
elaboració. 

L’organització de l’assignatura contempla la formació de grups de 4-5 estudiants. Cada grup 
desenvoluparà diferents aspectes de la temàtica proposada pels professors de la Unitat de 
Projectes. 

El programa de l’assignatura contempla quatre mòduls: aspectes teòrics, tallers amb experts, 
treball de camp i redacció del projecte. 

La redacció del projecte serà dirigida en tot moment pels professors de la Unitat de Projectes. 

L’assignatura està destinada als alumnes de segon cicle de Ciències Ambientals. Per a poder-
s’hi matricular caldrà haver superat l’assignatura de segon cicle “Organització i Gestió de 
Projectes”. 



La realització de projectes en grup tindrà periodicitat semestral. 

Els períodes de matrícula els determinarà la Gestió Acadèmica de la Facultat. 
 

3.El projecte individual. 

El projecte individual està centrat en la realització d’un projecte de medi ambient proposat per 
un professor de la UAB, o bé desenvolupat en una empresa o institució externa a la UAB. 

La finalitat d’aquest tipus de projecte consisteix en desenvolupar, ja sigui de forma integrada o 
específica, un estudi ambiental que reverteixi en l’aprofundiment dels coneixements adquirits 
durant la llicenciatura 

Funcionament. La Unitat de Projectes sol·licitarà periòdicament als professors de la UAB la 
seva disponibilitat a dirigir projectes, els quals s’oferiran als estudiants. Tanmateix, la realització 
d’un projecte no està limitada a les ofertes periòdiques, podent-se realitzar qualsevol altra 
iniciativa sorgida durant el curs d’estudiants, professors o ens externs a la UAB. 

Cada oferta de projectes anirà acompanyada d’un document signat pel director, on es descriurà 
breument l’objectiu, metodologia i durada del projecte. Aquest document serà validat per la 
Unitat de Projectes amb la finalitat que la proposta sigui adequada als objectius de 
l’assignatura. 

Els professors de la Unitat de Projectes assessoraran als directors, si és necessari, per a dotar 
al projecte d’un major grau de interdisciplinarietat i coherència. 

En el cas que el projecte es desenvolupi en una empresa o institució aliena a la UAB, caldrà 
cercar un professor de la UAB que actuï de codirector o tutor, amb la finalitat que el contingut 
del projecte sigui adequat a la finalitat de l’assignatura. Els professors de la Unitat de Projectes 
assumiran aquesta tutorització i, si ho creuen oportú, la delegaran a un professor de la UAB. 

L’assignatura està destinada als alumnes de segon cicle de Ciències Ambientals. Per a poder-
s’hi matricular caldrà haver superat l’assignatura de segon cicle “Organització i Gestió de 
Projectes”. 

Els períodes de matrícula els determinarà la Gestió Acadèmica de la Facultat. 

 
4.- Avaluació. L’avaluació del projecte es basa en la memòria escrita i en la seva defensa oral, i 
en altres documents que el director on els professors de projectes considerin oportuns. 

L’avaluació la realitzarà un tribunal constituït per tres professors de la UAB. Cada membre farà 
un informe escrit de l’avaluació del projecte, considerant tan el contingut de la memòria com la 
seva defensa. El model i contingut de l’informe serà definit pels professors de la Unitat de 
Projectes. 

La defensa oral del projecte tindrà una durada d’uns 15 minuts. A continuació, els membres del 
tribunal examinaran a l’alumne en relació al projecte elaborat. 

Els professors de la Unitat de Projectes convocaran els tribunals necessaris per a l’avaluació 
dels projectes, en tres convocatòries durant el curs acadèmic: febrer, juny i setembre. 

Documents. 
  
En el cas dels projectes en grup: 



Memòria del projecte (cinc còpies). Vegeu el model normalitzat de portada 

Resum o document de síntesis on hi consti el títol, nom dels autors, data i un breu resum que 
inclogui text, figures i taules, si es creu convenient (màxim de 4 fulls). Cal adjuntar-lo en format 
imprès a la memòria i també entregar-lo en format electrònic (CD). 

En el cas dels projectes individuals: 

Informe del director del projecte: avaluació del projecte per part del director, valorant les 
aportacions realitzades per l’alumne durant el desenvolupament de l’estudi, així como les seva 
capacitat personal. 

Memòria del projecte (cinc còpies). Vegeu el model normalitzat de portada 

Resum o document de síntesis on hi consti el títol, nom dels autors, data i un breu resum que 
inclogui text, figures i taules, si es creu convenient (màxim de 4 fulls). Cal adjuntar-lo en format 
imprès a la memòria i també entregar-lo en format electrònic (CD). 

6.- CASOS NO PREVISTOS 

Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà resolt per la Comissió de Docència de la 
titulació o, en el cas que no fos possible, pel Coordinador de CCAA. 

 
Bellaterra, desembre de 2001 

 


