
                       
 

 
La Fundación Universitaria Iberoamericana-FUNIBER i el Col·legi 
d’ambientòlegs de Catalunya (COAMB) han subscrit un conveni d’agrupació 
d’empreses per tal d’oferir als col·legiats una oferta formativa de màster  i 
especialitzacions, on-line i semi presencial, en temàtiques de les àrees de medi 
ambient, oceanografia, qualitat i desenvolupament directiu. 
 
Existeixen dues modalitats diferents per a beneficiar-se d’aquest conveni. La 
primera és mitjançant les bonificacions de Fundación Tripartita per a la 
Formació en el treball. Totes les empreses poden oferir als seus treballadors 
que cotitzen en el règim general de la Seguretat Social, formació sense cost, ja 
que l’import es pot bonificar a través de les cotitzacions de la Seguretat Social. 
Totes les empreses disposen d’un crèdit mínim anual de 420€ destinats a 
formació. En aquest cas, la gestió i la tramitació de la bonificació la realitza 
directament l’agrupació d’empreses. 
 
La segona modalitat s’adreça als col·legiats que siguin funcionaris o autònoms, 
ja que no poden beneficiar-se de les bonificacions de la Fundación Tripartita. 
En aquest cas, FUNIBER atorgarà una beca d’ajuda econòmica del 30% per 
als interessats en un programa de Màster i del 15% per als interessats en un 
programa d’especialització. 
 
La relació d’Especialitzacions i programes de Màster que es detallen a 
continuació es poden cursar de forma modular, en accions formatives de curta 
duració, i si l’alumne realitza la suma total, finalment pot obtenir el títol 
universitari d’Especialització o Màster. 
 
Per qualsevol consulta o aclariment podeu trucar al 93.493.99.00 i preguntar 
per Lina Roa  o bé escriure al correu electrònic formacion2.es@funiber.org 
 

Àrea de Medi Ambient, Oceanografia y Qualitat 

 
Màster en gestió i auditories ambientals 
Màster en enginyeria i tecnologia ambiental 
Màster en ciència i tecnologia marina 
Màster en Gestió integrada de prevenció, qualitat i medi ambient. 
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
 
Programes d’especialització 
 
Consultoria Mediambiental 
Oceanografia i recursos marins 
Gestió integral de l’aigua 
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Gestió de Residus 
Implementacions de la ISO14001 
Aplicació Energies Renovables 
Recuperació de sòls contaminats 
Enginyeria ambiental en aigües residuals industrials 
Enginyeria ambiental en tractaments d’efluents gasosos. 
Valorització energètica dels residus. 
Tractament de residus sòlids 
Educació ambiental 
Avaluació d’Impacte ambiental 
 

Area de Desenvolupament Directiu 

 
Màster en disseny, gestió i direcció de projectes 
Especialització en disseny de projectes 
Especialització en gestió de projectes 
Especialització en direcció de projectes 
Especialització en habilitats directives 
Especialització en direcció de RRHH. 
 
FUNIBER també ofereix accions formatives en altres àrees, les quals podeu 
consultar a la seva pàgina web per tal de conèixer detalladament el seu 
contingut i la metodologia del programa acadèmic. 
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