
Doble grau en
Enginyeria Forestal i del Medi Natural + 
Ciències Ambientals

5 cursos 
330 crèdits

15 placesCastellà i 
valencià

epsg@upv.es 
+34 962 849 333

www.upv.es/titulaciones/GDIFOCA-G/

 Crèdit 19,27€ 
(2020/2021)

Permet accedir a beques

Nota de tall

Ciències
Enginyeria i Arquitectura. Agroalimentària i Forestal

Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

- MU en Enginyeria de Forests 
- MU en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes 

Marins i Costaners
- MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
- MU en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
- MU en Seguretat Industrial i Medi Ambient
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Altres MU + anivellació

GDIFOCA

Aquest grau permet a l'accés a:

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…

Mobilitat internacional
Les dues escoles on s’imparteixen els títols tenen una àmplia 
experiència en el foment de la mobilitat internacional del seu 
alumnat, gràcies a la multitud de convenis que tenen signats 
amb les millors universitats europees i de la resta del món.

Aquesta doble titulació et capacita per a desenvolupar la teua 
activitat professional dins del sector forestal i del medi natural en 
empreses públiques i privades, en l’administració i en els 
departaments d’empreses que desenvolupen una activitat de 
caràcter mediambiental. També podràs encaminar la teua 
carrera a l'educació i la investigació.

Els objectius i les eixides professionals de cada grau pots 
trobar-los en les webs de cadascun dels graus: Grau en 
Enginyeria Forestal i del Medi Natural  y Grau en Ciències 
Ambientals.

L’alumnat pot fer pràctiques remunerades abans d’acabar els 
estudis en una gran diversitat d’empreses dels sectors forestal i 
mediambiental. Aquesta activitat li aporta una valuosa 
experiència professional durant els estudis.

Aquest doble grau permet a l’estudiant obtenir el grau en Enginyeria Forestal 
i del Medi Natural, i el grau en Ciències Ambientals. El primer és habilitant 
per a la professió regulada de l’enginyeria tècnica forestal, mentre que el 
segon proporciona una important formació en les àrees científica, 
tecnològica, social, econòmica, jurídica i de gestió del medi ambient. 

El grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural s’imparteix a l’ETSEAMN, 
situada al campus de Vera (València) i el grau en Ciències Ambientals 
s’imparteix al de Gandia. Els tres primers cursos del doble grau es poden fer 
en qualsevol dels dos centres i els dos restants s'han de fer a l'altre.
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Escola Politècnica Superior
de Gandia

Campus de Gandia (Gandia)



Doble grau en
Enginyeria Forestal i del Medi Natural + 
Ciències Ambientals

Pla d’estudis

Assignatures que pots cursar

Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

61.50 217.50 27.00 0.00 24.00 330.00

Formació bàsica
Biodiversitat

Biologia 

Ecologia

Física

Geologia

Matemàtiques

Química

Formació obligatòria
Anàlisi Instrumental

Cartografia, SIG i Teledetecció

Contaminació Atmosfèrica i el seu Control

Contaminació de Sòls i Tractament de Residus

Contaminació i Tractament d'Aigües

Dret Ambiental i Administració Pública

Economia i Política Ambiental

Fonaments d'Enginyeria Ambiental

Gestió d'Espais Naturals i Desenvolupament Rural

Instruments d'Estadística i Simulació

Medi Ambient i Societat

Models de Transport de Contaminants

Recuperació Ambiental

Toxicologia i Salut Pública

Formació optativa
Control d'Incendis 

Energies Renovables 

Gestió de Recursos Cinegètics i Piscícoles 

Ordenació Forestal 

Pasticultura 

Planificació i Gestió del Litoral 

Protecció Sanitària Forestal 

Repoblacions i Vivers Forestals 

River rehabilitation and restoration 

Tècniques avançades en GIS


