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1. Fitxa: nom i dos cognoms 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

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

Grau en Economia – Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
3. Per què vas triar aquest Màster (METiP-OT)? 
Principalment, per adquirir nous coneixements i formar-me en la formulació de 
polítiques i accions sobre Desenvolupament Local, des d’una perspectiva més 
territorial. L’altre motiu pel qual vaig escollir el Màster va ser el fet de poder 
realitzar les pràctiques en algun centre/empresa al qual poder desenvolupar 
aquests coneixements.  
 
4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de 
nou que no tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)? 
N’estic segur. Tot i estar treballant en àmbits poc relacionats amb els del Màster, 
la meva capacitat per treballar en equip i en ambients multidisciplinaris ha 
millorat molt. També he obtingut nous coneixements en disciplines com el SIG 
que resulten de gran utilitat alhora de realitzar qualsevol tipus d’estudi, informe, 
etc. I he adquirit més capacitat d’organització en la meva feina.   
 
5. Com  valores la relació qualitat preu d ’aquest màster? 
Entre 0 i 10 li posaria un 7. Per posar-hi algunes pegues, canviaria algunes de les 
conferències organitzades en el marc del treball troncal per algun seminari de 
tipus participatiu, per tal de facilitar els debats i els intercanvis d’opinions amb els 
experts que van venir.     
 
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. 
Subscric aquest paràgraf al 100%. Afegiria l’experiència de poder treballar amb 
gent d’altres països, en una ciutat més o menys coneguda, aprendre de la seva 
forma de treballar i de veure el món. També per les pràctiques, per mi han 
estat molt útils i una molt bona experiència a l’hora d’enfocar la meva carrera 
professional.  
 

Nom: Jordi Teixidó Carrión 
Edat: 25 anys 
Lloc d’origen: Massalcoreig (Lleida) 

Anys que vas cursar el Màster: 2016-2017  
Lloc de feina actual: Tècnic d’investigació al Centre de 
Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 
Xarxes socials: Twitter: teixido24 
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