
Atés el contingut interdisciplinari, aquest màster s'adreça a graduats la 
formació dels quals estiga vinculada a la gestió i planificació dels riscos 
naturals (títols de Geografia, Geologia, Enginyeries, Ciències 
Biològiques, Ciències Ambientals, Arquitectura, Economia, Sociologia, 
Història i disciplines afins, relacionades amb la Gestió d'Emergències i 
la Protecció Civil).

CRITERIS D'ADMISSIÓ

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Cal tenir el títol de grau, o equivalent, i ajustar-se als criteris específics 
establits per la Comissió Acadèmica del Màster:

Trajectòria acadèmica i afinitat dels estudis previs al Màster (40 %). 
Nota mitjana de l'expedient acadèmic (35 %). S'obté amb aquest 
barem: matrícula d'honor (4), excel·lent (3), notable (2) i aprovat (1).
Formació complementària en les àrees d'estudi afins al Màster (10 
%).
Experiència en l'exercici professional (10 %).
Carta de presentació o escrit motivat del l'aspirant, si escau, en què 
exposa l'interés per cursar el Màster (5 %).

Planificació i Gestió 
de Riscos Naturals

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

Facultat de Filosofia i Lletres
facu.lletres@ua.es 
96 590 34 48
96 590 34 49
web.ua.es/va/masters-oficials.html
web.ua.es/va/riesgos-naturales/
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Objectius de la titulació:

Formar investigadors capaços d'analitzar i diagnosticar els processos i 
problemes territorials, amb especial referència a qüestions relatives a 
riscos naturals.
Formar investigadors capaços de desenvolupar recerca bàsica o aplicada 
sobre planificació i gestió de riscos naturals.
Formar investigadors capaços d'analitzar  i planificar actuacions en 
matèria de gestió d'emergències.
Garantir que l'alumnat adquireix coneixements i és capaç de realitzar 
anàlisis crítiques  sobre els riscos naturals
Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions 
de fenòmens de naturalesa de rang extraordinari amb d'altres de tipus 
econòmic, social i cultural.
Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb l'obtenció, 
l'anàlisi, el tractament i la representació cartogràfica de la perillositat, 
vulnerabilitat i exposició davant fenòmens naturals extrems mitjançant 
sistemes d'informació geogràfica.

Competències específiques:

Comprendre i  saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, 
estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
Comprendre la importància d'interrelacionar el medi físic amb els 
aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de 
riscos naturals.
Emprar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la 
planificació i gestió de riscos naturals.
Aplicar sistemes d'informació geogràfica i fer cartografies de risc 
natural.
Emprar i aplicar  la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic 
d'espai.
Preparar, processar, interpretar i presentar dades amb tècniques 
quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a reduir el risc 
i la gestió d'emergències.
Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació 
territorial.
Emprar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al 
context social en territoris de risc.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D'ESTUDIS

El programa formatiu del Màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals 
inclou matèries de geografia, sociologia, dret, econòmiques, enginyeria, 
ecologia, geologia i protecció civil. S'hi inclouen pel marcat caràcter de 
transversalitat que adquireix l'anàlisi i planificació de riscos naturals. Així, 
s'intenta aconseguir una formació bàsica i aplicada en qüestions territorials, 
ambientals i de gestió de riscos a diverses escales, que resulta essencial per 
al tractament d'aquesta temàtica. El programa formatiu s'articula en 8 
mòduls.

Mòdul I: FONTS, CONCEPTES I MÈTODES (6 crèdits).

Sociologia del Risc
Geografia del Risc
Fonts i Documents Històrics per a l'Anàlisi dels Riscos Naturals
Grans Desastres Naturals al Llevant Espanyol (Segles XIX i XX)El pla d'estudis és presencial, amb un elevat contingut pràctic. 

S'imparteix en castellà.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

EIXIDES PROFESSIONALS

Per què hem de ser competents en anàlisi i cartografia de riscos ambientals?

Perquè els canvis territorials, econòmics, tecnològics i socials han 
repercutit en la consolidació de societats de risc.
Perquè la legislació és cada vegada més estricta en aquest sentit.
Perquè hi ha una creixent demanda social en aquesta qüestió.
Perquè estem (o hem d'estar) formats per a treballar en riscos 
ambientals: aspectes conceptuals (risc), aspectes metodològics 
(cartografia), coneixement del territori en tots els aspectes (físics, 
socials, econòmics, culturals), visió analítica i capacitat de síntesi, canvis 
d'escala de treball i treball de camp.

Competències en matèria de riscos ambientals:

Estudis de riscos ambientals (plans d'ordenació territorial a diversa 
escala, normativa del sòl i de l'ordenació del territori).
Estudis de riscos en informes d'impacte ambiental.
Informes d'inundabilitat (PATRICOVA).
Mapes de riscos naturals (Llei del sòl 2015).
Plans d'emergència (Protecció Civil).
Cartografia sísmica.
Plans de sequera (Llei del PHN).
Informes de capacitat de proveïment (preceptius en plans urbanístics).
Informes de danys (peritatge).
Ensenyament, divulgació i conscienciació dels riscos naturals.

Mòdul II: TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE RISCOS (5 crèdits).

Tècniques d'Enginyeria Hidràulica per a Avaluar els Espais de Risc
Tècniques d'Anàlisi de Riscos Hídrics en Rambles Mediterrànies

Mòdul III : ANÀLISI DE RISCOS NATURALS (10,5 crèdits).

Sismicitat i Risc Sísmic
Moviments de Vessant i Erosió
Riscos de Causa Atmosfèrica i Climàtica
Riscos Fitogeogràfics: Incendis Forestals i Plagues

Mòdul IV: CANVI CLIMÀTIC I RISC (6 crèdits).

Canvi Climàtic: Bases i Projeccions
Canvi Climàtic i Risc a la Mediterrània

Mòdul V: CARTOGRAFIA DE RISC (8 crèdits).

SIG i Riscos Naturals
Cartografia Sísmica
Cartografies Oficials de Riscos Naturals a Espanya

Mòdul VI: PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS I GESTIÓ 
D'EMERGÈNCIES (6,5 crèdits).

Riscos Naturals i Ordenació del Territori
Aspectes Jurídics de la Planificació de Riscos Naturals
Assegurament dels Riscos Naturals
Aspectes Econòmics dels Riscos Naturals

Mòdul VII: PRÀCTIQUES EN ORGANISMES PÚBLICS I EMPRESES
(3 crèdits)

Mòdul VIII: TREBALL DE FI DE MÀSTER (12 crèdits)

Mòdul IX: OPTATIVITAT (3 crèdits)

Els Riscos Naturals en els Mass Media i en la Xarxa
Planificació i Gestió de Riscos a Europa i Iberoamèrica
Sequeres, Usos de l'Aigua i Desenvolupament Regional Sostenible
Treball de Camp en Anàlisi d'Espais de Risc


