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2. Quina formació prèvia tenies i on la vas rebre?  

 
Vaig cursar el Grau en Geografia i Ordenació del Territori (2009) a la Universitat Rovira i Virgili. 
Aquest Grau s’imparteix a la Facultat de Turisme i Geografia, a Vila-seca (Tarragona). 

 
3. Per què vas triar aquest Màster (METiP-OT; METiP-Demo)? 

 
Vaig triar el METIP en l’itinerari d’Ordenació del Territori, en primer lloc, pel programa que 
plantejava: una primera part del curs de caràcter aplicat a través de la redacció en equip d’una pla 
d’ordenació territorial (en el curs 2013-14 centrat en la valoració i gestió del paisatge de la Serra de 
Tramuntana, Mallorca) i, per altra banda, una segona part més aviat orientada a la recerca 
acadèmica, amb diferents assignatures temàtiques. Més enllà d’això, un segon aspecte que em va 
ajudar a decidir-me pel màster ofert pel Departament de Geografia va ser el reconeixement a nivell 
nacional i internacional del seu professorat, tant en l’àmbit de la recerca com en el món de 
l’ordenació territorial. 

4. Fent el Màster ha millora el teu perfil professional? Què t´ha aportat de nou que no tenies abans 
(coneixements, habilitats, competencies…)Per què vas triar aquest Màster (METiP-OT; METiP-
Demo)? 

 
Si.  La  primera  part  del  METiP-OT  em  va  servir  per  a  consolidar  i  ampliar  els 
coneixements  i  habilitats  adquirides  de  forma  preliminar  al  Grau,  alhora  que  per millorar la 
meva capacitat de treball en equip. La segona part del programa em va servir per a aprofundir en 
temes com el desenvolupament local o la mobilitat quotidiana, alhora que per conèixer noves 
metodologies per a la recerca acadèmica i reforçar-ne d’altres que ja coneixia. 

 
5. Com valores la relació qualitat preu d’aquest màster ? 

 
Trobo que el METiP-OT és un màster de qualitat. Tot i això, penso que tant els estudis de Grau com els 
estudis de Màster actualment són massa cars, però s’ha de dir que aquest no és un problema del 
METIP en concret sinó del model d’universitat pública pel que s’ha estat apostant en els darrers anys. 
 
 
6. Per què podries recomanar aquest Màster? 

 
Podria recomanar el màster per la doble vessant que presenta: l’aplicada en l’àmbit de la planificació 
i l’orientada a l’àmbit de la recerca acadèmica. Penso que aquest programa pot satisfer les 
necessitats que es tenen en acabar el Grau. El plantejament del màster també pot ser d’interès 
per persones amb formacions diferents de la geografia. 
 
 


