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La UdL en

XIFRES

Acollida del nou estudiantat
Allotjament
Arts plàstiques i visuals
Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL
Associacions d’estudiantat

Aules d’informàtica
Bars menjadors

Beques i ajuts
Biblioteca
Bicicletes

Borsa de treball
Botiga -Údels-
Campus virtual
Carnet UdL

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació

Cinema
Colla castellera

Consell de l’Estudiantat
Convenis de cooperació educativa 

universitat-empresa

Alumnat 9.665
Professorat 1.081

Personal d’administració i serveis 445
Programes d’intercanvi

294 alumnes han vingut a la UdL
218 alumnes han anat a altres universitats

Biblioteca
348.117/269.562 volums/títols
4.917 revistes
26.357 recursos electrònics
1.840 espais de lectura/estudi

Recerca
94 grups de recerca
8 milions € destinats a recerca
661 investigadors

Serveis per a l’estudiantat
Copisteries
Correu electrònic
Dansa
Desenvolupament i Cooperació

Espai Secundària
Esports
Llengües

Mobilitat
Música
Poesia

Pràctiques en empreses
Servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de 

les dones
Servei de suport a l’estudiantat
Suport a la recerca
Teatre
Universitat d’Estiu

Universitat per a Tothom
Voluntariat

Xarxa sense fil
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UdL? Lleida, primera 
universitat 
de Catalunya, 
fundada l’any 
1297

Universitat a 
mida de les 
persones, amb 
un tracte 
individualitzat

Titulacions oficials 
a preus públics 
des de 3.638 fins a 
5.693 euros

Ampli programa 
propi de beques 
i ajudes a 
l’estudiantat

Instal·lacions 
noves, modernes 
i altament 
equipades i 
qualificades

Ciutat amb nivell de vida assequible. Gran oferta 
d’allotjament: habitacions per llogar a partir 
de 120 euros, programes d’allotjament gratuït, 
residència universitària i habitatges universitaris

Facilitat per participar en programes de mobilitat 
acadèmica que permeten estudiar en altres 
universitats

Universitat solidària que ofereix formació i 
experiència en l’àmbit de la cooperació i el 
desenvolupament

Porta cap a Europa: oferta acadèmica adaptada a 
l’espai europeu d’educació superior

Biblioteques 
distingides amb 
el certificat de 
qualitat

Activitats 
culturals 
i de lleure

Oferta d’assignatures i matèries 
impartides a través del campus virtual

Connexió amb l’àmbit de la 
recerca a través dels instituts i 
dels centres de recerca

Docència basada en les 
competències professionals i en 
les habilitats necessàries per a 
l’accés al món laboral

Gran varietat 
d’oferta de 
formació 
contínua per 
prosseguir amb 
l’aprenentatge

Per què la

Millor universitat espanyola en investigació en 
Ciències de la Vida (SIR 2010)

Millor universitat espanyola en qualitat docent 
(Fundación Conocimiento y Desarrollo 2008)

Entre les cinc millors universitats d’Espanya en 
investigació (SIR 2010)

Sisena universitat espanyola en impacte de 
producció científica 
(Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 2011)

Campus d’Excel·lència 
Internacional Vall de l’Ebre (Campus Iberus)
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Centres i 
titulacions

Centres 
propis
Facultat de Lletres

Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 147
Fax 973 702 037
deganat@lletres.udl.cat
www.lletres.udl.cat

 Pàg.
Comunicació i Periodisme Audiovisuals 21
Estudis Anglesos 22
Estudis Catalans i Occitans 23
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura 24 
Geografia i Ordenació del Territori 25
Història 26
Història de l’Art 27

Facultat de Dret i Economia
Campus de Cappont
C. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 973 703 200
Fax 973 703 201
deganat@fde.udl.cat
www.fde.udl.cat

Administració i Direcció d’Empreses  31
Dret 32 
Turisme 33
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Centres 
adscrits

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària

Campus de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 089
Fax 973 702 924
de@ugc-etsea.udl.cat
www.etsea.udl.cat

 Pàg.
Biotecnologia  64
Ciència i Salut Animal  65
Ciència i Tecnologia d’Aliments  66
Enginyeria Agrària i Alimentària  67
Enginyeria Forestal  68

Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 973 272 022
Fax 973 275 941
inefclleida@inefc.es
www.inefc.net

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  71

Escola Universitària de 
Relacions Laborals

Gran Passeig de Ronda, 55-57, baixos
25006 Lleida
Tel. 973 248 993
Fax 973 221 818
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es

Relacions Laborals i Recursos Humans  72

Escola Politècnica Superior
Campus de Cappont
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 973 702 700
Fax 973 702 702
direccio@eps.udl.cat
www.eps.udl.cat

 Pàg.
Enginyeria de l’Edificació*  37
Enginyeria en Electrònica Industrial i 

Automàtica 38
Enginyeria Informàtica  40
Enginyeria Mecànica  42

Facultat de Ciències de l’Educació
Campus de Cappont
Av. Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 973 706 501
Fax 973 706 502
deganat@fce.udl.cat
www.fce.udl.cat

Educació Infantil 46
Educació Primària  47
Educació Social  48
Psicologia  49
Treball Social  51

Facultat de Medicina
Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 400
Fax 973 702 291
deganatm@fmedicina.udl.cat
www.medicina.udl.cat

Ciències Biomèdiques 54
Medicina  55
Nutrició Humana i Dietètica 57

Facultat d’Infermeria
Campus de Ciències de la Salut
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 973 702 204
Fax 973 702 425
direccio@infermeria.udl.cat
www.eui.udl.cat

Fisioteràpia 60
Infermeria 61
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* Denominació pendent de modificació.



Branques de 
coneixement

Arts i Humanitats
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Geografia i Ordenació del Territori
Història
Història de l’Art

Ciències
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia d’Aliments

Ciències de la Salut
Ciència i Salut Animal
Ciències Biomèdiques
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Fisioteràpia
Infermeria
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Psicologia

Ciències Socials i Jurídiques
Administració i Direcció d’Empreses
Dret
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Relacions Laborals i Recursos Humans
Treball Social
Turisme

Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria de l’Edificació*
Enginyeria en Electrònica Industrial i 

Automàtica
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Mecànica

* Denominació pendent de modificació.
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Universitat 
de Lleida

La UdL és una universitat 
pública, i el preu de les seues 

titulacions segueix el decret de 
preus universitaris que aprova la 

Generalitat. El preu d’una titulació 
completa oscil·la entre 3.380 i 5.290 euros. 

Els centres adscrits apliquen la seua 
pròpia política de preus, i per tant, 

cal informar-se’n en cada centre 
en concret.
Actualment, la UdL és una 
de les millors universitats de 
l’Estat, reconeguda com 
la millor universitat pública 
espanyola en qualitat docent 
(Fundación Conocimiento 
y Desarrollo 2008); com la 

millor universitat espanyola en 
investigació en Ciències de la 

Vida (SIR 2010); entre les cinc 
millors universitats d’Espanya 

en investigació (SIR 2010); la sisena 
universitat espanyola en impacte de 

producció científica (Fundación Española 
para la Ciencia y Tecnología 2011). Així 
mateix, des del 2010 forma part del Campus 
d’Excel·lència Internacional Vall de l’Ebre 
(Campus Iberus).

La Universitat de Lleida va ser fundada l’any 
1300, i fou la primera institució universitària de 
Catalunya i una de les més antigues d’Europa. 
Restaurada l’any 1991 per la Generalitat de 
Catalunya amb vocació de continuïtat de la 
seua il·lustre antecessora, la UdL combina 
una llarga i fructífera tradició universitària 
amb una estructura jove i dinàmica que fa 
una decidida aposta per una formació i una 
investigació de qualitat, per uns avançats 
mètodes docents i per la internacionalització.

www.udl.cat
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La missió de la Universitat de Lleida és la 
generació, disseminació i aplicació del conei-
xement. Arran de la vinculació amb el seu en-
torn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un 
posicionament rellevant pel que fa als estudis 
agronòmics i forestals, però també en els estu-
dis de la resta d’àmbits del coneixement. Això 
permet oferir activitats de formació adreçades 
a pregraduats, postgraduats i professionals que 
vulguin adquirir, perfeccionar o reciclar la seua 
capacitació en les cinc branques del coneixe-
ment: arts i humanitats, ciències, ciències de la 
salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria 
i arquitectura. Aquestes activitats d’ensenya-
ment-aprenentatge es duen a terme en format 
presencial, semipresencial i virtual, mitjançant 
els moderns, funcionals i ben equipats espais 
dels campus universitaris, del campus virtual 
SAKAI i de la darrera tecnologia Wi-Fi. El Servei 
de Biblioteca i Documentació, acreditat amb el 
certificat de qualitat de serveis bibliotecaris de 
l’ANECA, i el Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació (CRAI) posen a dis-
posició de la comunitat universitària un extens 
catàleg de dossiers, revistes i recursos com a 
complement de suport a l’ensenyament, la do-
cència i la recerca.
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La UdL es caracteritza per una oferta formativa 
innovadora centrada en l’assoliment dels ob-
jectius de l’espai europeu d’educació superior 
(EEES). Una formació propera i una universitat 
de dimensions humanes permeten a l’alumnat 
ser un dels principals protagonistes, amb un 
extens programa de beques i ajuts propis que 
la UdL destina al seu estudiantat. Les titula- 
cions de la UdL, avalades per la qualitat del 
sistema universitari català, permeten adquirir 
una formació avançada de caràcter especialit-
zat i/o multidisciplinari basada en continguts de 
qualitat elaborats per experts en les matèries i 
permanentment actualitzada. La UdL contribu-
eix a la difusió, la qualitat i la diversificació de 
l’oferta cultural en el territori, amb la generació 
d’activitats amb un alt valor, algunes d’elles 
adreçades especialment a l’estudiantat.

També cal destacar les organitzacions de l’es-
tudiantat que engloben el Consell d’Estudian-
tat i les associacions d’estudiantat de caràcter 
cultural, artístic, d’oci i esportiu. El Consell de 
l’Estudiantat és el màxim òrgan de representa-
ció de l’estudiantat de la UdL i està concebut 
com un lloc de trobada per poder debatre, dis-
cutir i plantejar propostes i acords de millora i 
resoldre problemes relacionats amb l’estudian-
tat. La UdL és una de les universitats amb ma-
jor representació de l’estudiantat en els òrgans 
de govern.

Destaca, així mateix, l’existència de grups de 
recerca dels diferents àmbits amb reconei-
xement en l’àmbit  internacional. L’Anella de 
Recerca UdL pretén impulsar la visibilitat de la 
recerca i la transferència de coneixement que 
està portant a terme el personal docent i in-
vestigador de la Universitat de Lleida, així com 
millorar els mecanismes de suport al desenvo-
lupament de l’activitat investigadora. L’Anella 
agrupa els diferents instituts de recerca de la 
UdL i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimen-
tari de Lleida, peça fonamental en l’estructura-
ció de la capitalitat agroalimentària de Lleida a 
l’Euroregió.
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Al 1999 els ministres d’Educació de vint-i-
nou estats europeus van signar la Declaració 
de Bolonya amb l’objectiu que l’any 2010 hi 
hagués un espai europeu d’educació superior 
comú. La idea era crear un sistema educatiu 
europeu de qualitat que permetés fomentar 
el creixement d’Europa, la seua competitivitat 
internacional i la seua cohesió social, a través 
de l’educació i la formació dels ciutadans al llarg 
de la vida i de la mobilitat respectant la diversitat 
dels sistemes educatius superiors de cada país 
i l’autonomia universitària. Actualment, aquest 
pacte s’ha estès pràcticament a tot Europa.

Així, els objectius de l’espai europeu d’educació 
superior són:

 Crear un sistema comprensible i 
comparable de titulacions basat en tres 
nivells: grau, màster i doctorat.

 Garantir la qualitat en l’ensenya-
ment superior amb criteris i metodologies 
comparables.

 Adoptar un sistema d’acumulació i 
transferència de crèdits (ECTS) que afavo-
reixi la mobilitat.

 Promoure la mobilitat dels estu-
diants, dels graduats, del professorat, dels 
investigadors i del personal administratiu 
universitari.

 Possibilitar la integració dels nous 
graduats en un mercat laboral unificat eu-
ropeu.

 Facilitar als estudiants els conei-
xements i les estratègies necessàries 
d’aprenentatge permanent.

Estudiar a la 

UdL
La UdL i l’espai 
europeu 
d’educació 
superior
www.udl.cat/udl/eees.html
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L’adaptació a l’EEES que ha portat a terme la 
Universitat de Lleida ha implicat un seguit de 
canvis en l’estructura dels estudis i en la me-
todologia docent, que suposen una important 
millora de la qualitat de la docència, i en el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge.

La metodologia aplicada als estudis adaptats 
a l’EEES implica una nova manera d’ensenyar 
i d’aprendre. A la UdL l’estudiantat és el pro-
tagonista del procés d’aprenentatge. Aquest 
procés de millora és interactiu i té com a ob-
jectius la major implicació i autonomia de l’es-
tudiant, la utilització de metodologies actives 
(casos pràctics, treballs en equip, tutories, 
presentacions orals, debats, simulacions, tec-
nologies multimèdia, etc.) i la creació d’entorns 
d’aprenentatge per part del professorat que 
estimulin l’estudiantat. 

Els estudis, la metodologia i el sistema europeu de 
crèdits
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El treball de l’estudiantat es mesura en crèdits 
ECTS. Cada crèdit equival a 25 hores de de-
dicació de l’alumne, que inclouen classes lec-
tives, teòriques o pràctiques, hores que l’es-
tudiant dedica a fer seminaris, tallers, treballs, 
cerca d’informació, preparació d’exposicions, 
lectures crítiques, assajos, resolució d’exer-
cicis, pràctiques o projectes, i les hores per 
preparar i fer les proves d’avaluació. Així, cada 
assignatura del pla d’estudis té una assignació 
de crèdits determinada, que són les hores de 
dedicació necessàries perquè l’estudiant supe-
ri la matèria. Cada curs acadèmic s’estructura 
en 60 crèdits repartits en 40 setmanes lectives.

L’avaluació dels coneixements i de les compe-
tències que es van adquirint és contínua i va 
més enllà dels exàmens, ja que té en compte 
l’esforç personal de l’estudiant dins i fora de 
l’aula. 

Per tal d’assegurar l’èxit de l’aprenentatge, 
l’estudiantat de la UdL disposa d’un sistema 
de suport i orientació en el desenvolupament 
de la seua activitat acadèmica: el Pla d’Acolli-
da, el Pla d’Acció Tutorial, els diferents serveis 
universitaris, un programa de beques i ajuts 
propis, les biblioteques universitàries (amb un 
extensíssim fons bibliogràfic en suport paper o 
digital, el servei de préstec i les sales d’estudi) 
i, sobretot, l’ús de les noves tecnologies amb el 
campus virtual i les aules d’informàtica.

Es pot trobar tota la informació actualitzada 
sobre els estudis de la UdL, convalidació de 
crèdits, serveis universitaris acadèmics i extra-
acadèmics, beques i ajuts, i altra informació útil 
sobre la Universitat a la web www.udl.cat i a 
les webs dels centres i estudis universitaris.
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Per determinar els requisits específics per so- 
l·licitar l’admissió a la universitat podeu con-
sultar la web del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i 
les webs de la UdL de l’Oficina de les Proves 
d’Accés a la Universitat i del Servei de Gestió 
Acadèmica.

Accés a la 
universitat

Estructura 
dels estudis 
universitaris. 
Grau, màster i 
doctorat
http://www.udl.cat/estudis.html

Els estudis s’estructuren en tres nivells: grau, 
màster i doctorat. 

Els graus són estudis que tenen com a finalitat 
l’obtenció per part de l’estudiant d’una forma-
ció orientada a la preparació per a l’exercici 
professional per compte propi o d’altri. Tenen 
240 crèdits ECTS que es cursen en un perío-
de de 4 anys. Excepcionalment, alguns graus 
que habiliten per exercir professions regulades 
tenen més crèdits, com per exemple Medicina, 
que té 360 crèdits que es cursen en 6 anys.
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Tots els graus s’adscriuen a alguna d’aquestes 
cinc branques de coneixement: arts i huma-
nitats, ciències, ciències de la salut, ciències 
socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura. 
L’adscripció a una branca marca les assig-
natures bàsiques que s’hauran de cursar els 
primers anys.

En els plans d’estudis de grau hi ha matèries 
bàsiques, obligatòries i optatives; pràctiques 
externes en empreses o institucions; matèries 
que garanteixen el coneixement d’una tercera 
llengua, preferentment l’anglès, i un treball de 
fi de grau.

El títol oficial que s’obté després d’haver su-
perat aquests estudis és el de graduat o gra-
duada.

El suplement europeu al títol (SET) és un docu-
ment que acompanya el títol universitari oficial 
que reflecteix de manera clara i personalitzada 
la informació unificada dels estudis cursats, els 
resultats obtinguts i les capacitats professio-

nals adquirides; en definitiva, la formació real 
de cada titulat o titulada. Així, el SET incremen-
ta la transparència de les diverses titulacions 
d’ensenyament superior europees i facilita que 
les institucions puguin reconèixer-ne el valor 
acadèmic i professional.

Els màsters universitaris tenen com a finalitat 
que els estudiants adquireixin una formació 
avançada, de caràcter multidisciplinari, orien-
tada a l’especialització acadèmica o profes-
sional o que promogui la iniciació en tasques 
investigadores. S’hi accedeix després d’haver 
cursat els estudis de grau o qualsevol títol uni-
versitari oficial. Poden tenir entre 60 i 120 crè-
dits ECTS, que equivalen a 1 o 2 anys.

El doctorat dóna dret a obtenir el títol de doctor 
o doctora. Implica l’especialització de l’estu- 
diantat en la seua formació acadèmica o inves-
tigadora. Per accedir-hi s’ha d’haver cursat un 
màster universitari o un grau de 300 crèdits o 
més.
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Lleida és una ciutat MODERNA, culturalment ACTIVA, ben 
COMUNICADA i situada en un entorn NATURAL únic. És el centre 
demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior. Basa 
la seua economia en el sector agroalimentari i en serveis de tota 
mena. L’activitat comercial, de gran tradició i arrelament a la ciutat, 
s’estén per la comarca del Segrià i per les comarques veïnes.

La ciutat està disposada al voltant del turó de 
la Seu Vella, situat al marge dret del riu Segre. 
La ciutat es troba a uns 155 m d’altitud i dista 
150 km de Barcelona i 140 km de Saragossa. 
La ciutat està molt ben comunicada amb la 
resta de Catalunya i amb Espanya per xarxa 
viària, amb trens d’alta velocitat i autobusos, 
i amb el nou aeroport Lleida-Alguaire. Quant 
a la mobilitat interna, la ciutat disposa d’una 
xarxa municipal d’autobusos que connecten 
tots els campus universitaris, carril bici, servei 
de taxi i el transport públic extraurbà que 
gestiona l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
de l’Àrea de Lleida.

A Lleida s’hi pot trobar tot tipus d’exposicions, 
fires, museus, música, teatre, festivals de 
cinema, de jazz i de titelles, especialment 
als equipaments culturals més destacats: la 
Llotja, l’Auditori Enric Granados, el Centre 
d’Art La Panera, el Museu de Lleida Diocesà 
i Comarcal o el Museu Morera. Lleida és una 
ciutat amb una important història i patrimoni, 
del qual es pot gaudir visitant el Museu de la 
Paeria o bé passejant per alguns dels seus 
monuments més destacables, com la Seu 
Vella, les esglésies de Sant Llorenç i de Sant 
Martí, el Palau de la Paeria, l’antic Hospital 
de Santa Maria, la Catedral Nova o, per 
descomptat, l’edifici del Rectorat o el nou 
campus de Cappont de la UdL.

LleidaLa ciutat de

Tampoc s’ha d’oblidar que la riquesa natural 
de l’entorn de Lleida permet passejar, fer 
esport i estar en contacte amb la natura 
sense sortir de la localitat, concretament a 
la Mitjana, un espai de quasi 90 hectàrees 
situat en un dels extrems de la ciutat que 
l’any 1979 va ser declarat àrea d’interès 
natural. L’estudiantat de la UdL també pot 
aprofitar la seua estada per gaudir de les 
festes tradicionals de Lleida, com les Festes 
de Maig i l’Aplec del Caragol, o de la rica i 
variada oferta de lleure juvenil.

Arreu del territori de la província s’escampa 
una extensa i variada mostra d’art i arquitec-
tura en la qual s’aplega la concentració d’art 
romànic més important d’Europa, declarada 
per la UNESCO patrimoni mundial: la vall de 
Boí. Cal remarcar que Lleida és una terra 
d’excepcional bellesa per als aficionats a la 
natura, és líder en esports d’aventura, esquí, 
senderisme, senders de gran recorregut, bi-
cicletes tot terreny, passejades a cavall, etc. 
Gràcies a la seua diversitat d’espais naturals, 
amb l’únic parc nacional de Catalunya —Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici—, els 
seus cabalosos rius, ideals per a la pràctica 
del ràfting, i els més de 500 llacs per conèi-
xer, Lleida és plena de racons per descobrir i 
compartir les emocions més sorprenents.

Universitat de Lleida 15
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Campus de Rectorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 147
Fax 973 702 037
deganat@lletres.udl.cat
www.lletres.udl.cat

Facultat de 

Lletres

Universitat de Lleida 19

La Facultat de Lletres, situada al Campus de Rectorat, és el centre 
que acull ESTUDIS HUMANÍSTICS i de CIÈNCIES SOCIALS de la UdL. 
Concretament, els d’Història, Història de l’Art, Geografia i Ordenació 
del Territori, Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Estudis 
Anglesos, Estudis Catalans i Occitans i Estudis Hispànics: llengua i 
literatura. Els estudiants reben una formació alhora especialitzada 
i interdisciplinària, cosa que enriqueix la seva preparació en els 
estudis triats. Al mateix temps, realitzen PRÀCTIQUES externes en 
empreses o institucions amb vista a la seva inserció laboral. Així 
mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de postgrau, 
amb la impartició de cinc màsters que garanteixen, d’una banda, una 
PROFESSIONALITZACIÓ i, de l’altra, la possibilitat de seguir un itinerari 
de RECERCA.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 82,5
Obligatoris: 82,5
Optatius: 42
Pràcticum: 16,5
Treball de fi de grau: 16,5

OBJECTIUS FORMATIUS
Capacitar l’estudiantat per a l’anàlisi crítica i reflexi-
va de la realitat audiovisual i, a més, proporcionar-li 
els coneixements culturals, tècnics i metodològics 
necessaris per a la realització de productes comu-
nicatius en l’entorn mediàtic actual. Aquests conei-
xements orienten tant per a l’exercici de la professió 
com per a la realització d’estudis d’aprofundiment i 
especialització en el camp de la comunicació audiovi-
sual i, especialment, en l’àmbit periodístic.

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Aplicar tècniques, processos de creació, recol·lecció 
d’informació i recursos humans necessaris per al 
disseny de producció integral d’un treball audiovisual 
(televisió, ràdio, multimèdia, hipermèdia, etc.).
Conèixer i aplicar les tècniques i els processos de 
producció i difusió d’audiovisuals, informatius i no in-
formatius, en les seues diverses fases, des del punt 
de vista de l’organització i gestió dels recursos tèc-
nics, humans i pressupostaris en diversos suports 
(cine, televisió, vídeo, multimèdia, etc.) fins a la seua 
comercialització.
Conèixer les anàlisis, la sistematització i la codificació 
dels continguts icònics i de les informacions audiovi-
suals en diversos suports i tecnologies.

SORTIDES PROFESSIONALS
Direcció, elaboració de guions i realització audiovisual 
(ràdio, televisió o premsa digital).
Gestió de portals i edició de continguts.
Informació periodística.
Producció i gestió audiovisual.
Producció i postproducció visual i sonora.
Recerca i activitat acadèmica.

www.audiovisuals.udl.cat

Comunicació 
i Periodisme 
Audiovisuals

Universitat de Lleida 21



CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat amb els coneixements i les habi-
litats necessàries per emprar la llengua anglesa en 
diferents contextos professionals i acadèmics, per 
contextualitzar històricament i sociològica aquest ús 
en la seua diversitat, per interpretar i analitzar la litera-
tura en llengua anglesa, i per introduir-se en el camp 
de la recerca tant lingüística com literària.

Estudis 
Anglesos

www.estudisanglesos.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Analitzar amb actitud crítica textos literaris i lingüístics 
en anglès. 
Aplicar les tècniques d’edició a textos anglesos. 
Conèixer la influència dels factors socioculturals i l’es-
tructura i el funcionament de la llengua.
Conèixer la pràctica de la creació literària en anglès.
Dominar la llengua anglesa a tots els nivells d’aplica-
ció i anàlisi. 
Fer tasques de mediació lingüística en situacions co-
municatives en anglès.
Transmetre coneixements lingüístics i literaris en l’en-
senyament.

SORTIDES PROFESSIONALS
Creació i crítica literàries, des de narrativa fins a gui-
ons de cinema i televisió.
Docència en diferents àmbits: secundària, universitat, 
formació permanent (adults).
Editorials i serveis de publicacions.
Gestió del patrimoni literari i lingüístic.
Mitjans de comunicació escrits i audiovisuals.
Planificació i mediació lingüístiques.
Recerca sobre llengua anglesa i literatura en anglès.
Traducció i interpretació.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Oferir a l’estudiantat una formació específica respecte 
a alguns àmbits de les seues disciplines, i a la vegada 
de caràcter aplicat, orientada cap a la professionalit-
zació en uns sectors estratègics. Aquesta formació 
persegueix els objectius següents: expressió, docèn-
cia, investigació, planificació i mediació lingüístiques, 
assessorament lingüístic, gestió de patrimoni lingüís-
tic i literari, sector editorial i mitjans de comunicació.

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat d’analitzar els moviments i els períodes, els 
autors i les obres de les literatures catalana i occitana.
Capacitat d’aplicació de les tecnologies digitals a l’es-
tudi i el coneixement de la llengua i la literatura.
Capacitat per entendre i identificar els diferents re-
gistres i variants dialectals de les llengües catalana i 
occitana.

Estudis 
Catalans i 
Occitans

www.estudiscatalans.udl.cat
www.estudisoccitans.udl.cat

Capacitat per gestionar, estudiar i difondre el patrimo-
ni lingüístic i literari català i occità.
Coneixement de les literatures catalana i occitana, de 
la seua evolució i la seua interrelació.
Coneixement de l’evolució històrica, externa i interna, 
de les llengües catalana i occitana.
Domini de les llengües catalana i occitana en els di-
ferents aspectes gramaticals, discursius, pragmàtics 
i sociolingüístics.

SORTIDES PROFESSIONALS
Assessorament literari i lingüístic en empreses, edito-
rials i institucions públiques i privades.
Assessorament literari i lingüístic en mitjans de comu-
nicació.
Correcció lingüística.
Crítica i creació literàries.
Docència en diferents àmbits: secundària, universitat, 
formació permanent (adults).
Gestió del patrimoni lingüístic i literari.
Mediació lingüística i gestió de la diversitat lingüística 
en ambients multiculturals.
Planificació i política lingüístiques.
Recerca literària i lingüística en universitats i en cen-
tres d’investigació públics i privats.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat amb els coneixements i les habili-
tats necessàries per emprar la llengua espanyola en 
diferents contextos professionals i acadèmics, per 
contextualitzar històricament i sociològica aquest ús 
en la seua diversitat, per interpretar i analitzar la lite-
ratura espanyola, i per introduir-se en el camp de la 
recerca tant lingüística com literària.

Estudis 
Hispànics: 
Llengua i Literatura

www.estudishispanics.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Analitzar amb actitud crítica textos literaris i lingüístics 
en llengua espanyola.
Aplicar les tècniques d’edició a textos en llengua es-
panyola. 
Conèixer la influència dels factors socioculturals i l’es-
tructura i el funcionament de la llengua.
Conèixer la pràctica de la creació literària en l’àmbit 
hispànic.
Dominar la llengua espanyola a tots els nivells d’apli-
cació i anàlisi.
Fer tasques de mediació lingüística en situacions co-
municatives en llengua espanyola.
Transmetre coneixements lingüístics i literaris en l’en-
senyament.

SORTIDES PROFESSIONALS
Creació i crítica literàries, des de narrativa fins a gui-
ons de cinema i televisió.
Docència en diferents àmbits: ensenyament secunda-
ri, universitat, formació permanent (adults).
Editorials i serveis de publicacions.
Gestió del patrimoni literari i lingüístic.
Mitjans de comunicació escrita i audiovisual.
Planificació i mediació lingüístiques.
Traducció i interpretació.
Recerca sobre llengua espanyola i literatures hispà- 
niques.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 75
Obligatoris: 105
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Assegurar una formació de caràcter integrat sobre els 
continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics 
de la geografia, el seu desenvolupament epistemo-
lògic i els seus mètodes d’investigació. Saber inter-
pretar les diversitats i les complexitats dels territoris i 
les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediam- 
biental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

Geografia i 
Ordenació 
del Territori

www.geografia.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Caracteritzar la personalitat pròpia de cada indret.
Detectar la connexió i interacció dels fenòmens en 
l’espai.
Diagnosticar potencialitats i debilitats dels llocs.
Gestionar espais i recursos naturals.
Identificar la localització idònia per a una activitat hu-
mana.
Llegir en el paisatge el pòsit del temps i de l’actuació 
de l’home.
Llegir i fer mapes.
Planificar els usos del sòl i les característiques urba-
nes i territorials.
Realitzar informes i diagnosis territorials.
Seleccionar i analitzar críticament la documentació i 
la informació.
Ser conscient dels problemes territorials i socials per 
articular-hi solucions.
Valorar els recursos locals i contribuir al desenvolupa-
ment territorial.

SORTIDES PROFESSIONALS
Desenvolupament local.
Dinamització de recursos turístics.
Docència en ensenyament secundari i universitari.
Estudis de mercat del sòl i del mercat immobiliari.
Gestió i ordenació del territori.
Medi ambient i control de riscos.
Planificació i gestió de la mobilitat i el transport.
Planificació i gestió urbanística.
Recerca sobre dinàmiques del territori i de les activi-
tats humanes, dinàmiques demogràfiques i socials i 
impacte de les activitats humanes sobre el medi.
Serveis cartogràfics.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat d’un coneixement racional i crític 
del passat de la humanitat amb la finalitat que es pu-
gui comprendre el present i fer-lo comprensible als 
altres. Adquirir coneixements dels principals esdeve-
niments i processos de canvi i continuïtat de la huma-
nitat. Proporcionar coneixement bàsic dels mètodes,  
tècniques i instruments d’anàlisi de l’historiador o 
historiadora.

Història 

www.historia.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adoptar una actitud crítica i activa davant les dades 
que s’analitzen.
Analitzar i interpretar els processos de canvi de les so-
cietats humanes tot aprofundint en el context històric 
més immediat.
Dissenyar, gestionar i liderar la recerca i la difusió del 
coneixement.
Ensenyar i difondre coneixement històric i generar 
sensibilitat cap a aquest coneixement.
Practicar els mètodes i les tècniques de l’àmbit de la 
documentació.

SORTIDES PROFESSIONALS
Activitat editorial i mitjans de comunicació.
Arqueologia d’intervenció i de gestió.
Arxius i museus.
Difusió i animació culturals: empreses de turisme i oci.
Docència en ensenyament secundari i universitari.
Documentalisme.
Gestió del patrimoni.
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CENTRE
Facultat de Lletres (www.lletres.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Arts i Humanitats

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 42
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 9

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat del coneixement de les caracterís-
tiques i funcions de l’art dins del seu context social, 
econòmic, polític, ideològic, religiós i individual. Co-
nèixer els diferents llenguatges formals i visuals, les 
diferents tècniques artístiques, la teoria de l’art i del 
pensament estètic, així com les fonts, tendències, ar-
tistes i obres més importants.

Història de l’Art

www.art.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Analitzar i interpretar el significat de les imatges.
Analitzar i interpretar les obres d’art en el seu context 
històric.
Conèixer els diferents llenguatges formals i visuals.
Conèixer els instruments i procediments de conserva-
ció, tutela i divulgació del patrimoni artístic i cultural.
Conèixer els procediments tècnics de la creació ar-
tística.
Conèixer les característiques de l’art en les seues 
diferents manifestacions i en els diferents moments 
històrics i culturals.
Identificar i interpretar les fonts i documents per a la 
història de l’art.

SORTIDES PROFESSIONALS
Comissariat d’exposicions.
Conservació i gestió del patrimoni artístic i monumen-
tal.
Difusió del patrimoni artístic i cultural.
Docència en ensenyament secundari i universitari.
Galeries d’art.
Guiatge i turisme cultural.
Museus.
Peritatge d’obres d’art.
Recerca sobre el patrimoni artístic.
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Campus de Cappont
C. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 973 703 200
Fax 973 703 201
deganat@fde.udl.cat
www.fde.udl.cat
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La Facultat de Dret i Economia, ubicada en el campus de Cappont, 
és un dels centres de més tradició i de major nombre d’estudiants 
de la Universitat de Lleida. Les seues titulacions proporcionen una 
formació d’ALT NIVELL i RIGOR ACADÈMIC. L’estructura dels seus 
estudis gira entorn del món econòmic, empresarial, jurídic i turístic. 
Mitjançant l’ús intensiu de les NOVES TECNOLOGIES i dels més 
avançats MÈTODES PEDAGÒGICS i docents, els programes es centren 
en formar professionals capaços d’adaptar-se a les necessitats 
canviants tant de l’empresa com de la societat. Això queda reflectit 
en l’alt nivell d’INSERCIÓ LABORAL dels seus titulats. També cal 
destacar la formació continuada i altres activitats adreçades als 
professionals i a l’estudiantat, com ara els diferents programes de 
postgrau, màsters i doctorats que s’organitzen des dels diferents 
departaments de la Facultat.

Facultat de 

Dret i 

Economia
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CENTRE
Facultat de Dret i Economia (www.fde.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 36
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 9

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar professionals capaços de desenvolupar acti-
vitats de gestió, assessorament i avaluació en l’àmbit 
global de l’organització o en qualsevol de les seues 
àrees funcionals: producció, recursos humans, finan-
çament, comercialització, inversió, administració o 
comptabilitat. Conèixer l’articulació de totes aques-
tes àrees funcionals dins dels objectius generals de la 
unitat productiva, d’aquests amb el context global de 
l’economia, i estar en condicions de contribuir amb 
la seua activitat al bon funcionament i a la millora de 
resultats.

Administració 
i Direcció 
d’Empreses

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Aplicar els diferents tipus de tècniques instrumentals 
en l’anàlisi i solució de problemes empresarials.
Conèixer el seu entorn jurídic, econòmic i social.
Desenvolupar tasques relacionades amb l’exercici de 
la professió: organització, gestió i finances d’una or-
ganització empresarial o institucional.

SORTIDES PROFESSIONALS
Administració de societats. 
Administració i gestió en diferents àmbits de l’admi-
nistració pública.
Anàlisi de mercats. 
Assessorament fiscal.
Auditoria.
Comptabilitat.
Consultoria d’inversions i finances.
Direcció comercial i màrqueting.
Direcció financera.
Docència i investigació.
Gestió i direcció d’empreses.
Gestió i direcció d’organitzacions públiques i d’institu-
cions sense ànim de lucre.
Recursos humans.

www.ade.udl.cat
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CENTRE
Facultat de Dret i Economia (www.fde.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 135
Optatius: 30
Pràcticum: 9
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat dels coneixements, les competèn-
cies, destreses i habilitats necessàries per a l’exercici 
de les diferents professions jurídiques. I transmetre 
una formació completa i sòlida però flexible, que ca-
paciti l’estudiantat per donar resposta a les deman-
des d’una societat en constant transformació.

Dret

www.dret.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenació 
jurídica.
Construir una decisió jurídica raonada.
Crear i estructurar normativa jurídica.
Demostrar coneixement de les característiques, es-
quemes conceptuals, institucions i procediments del 
sistema jurídic.
Identificar les fonts del dret vigent.
Identificar problemes socials i valors subjacents en els 
principis i regles jurídiques.
Negociar i conciliar.
Redactar documents jurídics.

SORTIDES PROFESSIONALS
Advocacia.
Assessoria jurídica d’institucions i empreses.
Banca, serveis financers i assegurances.
Docència i investigació. 
Funció pública a l’Administració de Justícia: judicatura 
i magistratura, fiscalia, secretaria judicial, etc. 
Funció pública en les administracions i les organit-
zacions internacionals: cossos de lletrats, inspecció 
d’hisenda, inspecció de treball, cos diplomàtic, etc.
Notaria.
Procuradoria.
Registres.
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Turisme

CENTRE
Facultat de Dret i Economia (www.fde.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 36
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 9

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar professionals amb capacitat per desenvolupar 
activitats de gestió, assessorament i disseny de políti-
ques i plans turístics.
Formar professionals perquè desenvolupin les es-
mentades activitats en l’àmbit global de l’organitza-
ció, o en qualsevol de les seues àrees funcionals, o en 
la gestió de territoris i destinacions turístiques.
El graduat o graduada és capaç d’identificar i avançar 
oportunitats per promoure nous projectes; seleccio-
nar, dirigir i motivar les persones; prendre decisions, 
dissenyar i executar accions per aconseguir els objec-
tius proposats; avaluar resultats, i promoure iniciatives 
de desenvolupament empresarial turístic.

www.turisme.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Aplicar els diferents tipus de tècniques instrumentals 
a l’anàlisi i solució de problemes de les empreses tu-
rístiques.
Comprendre els principis socials, culturals, jurídics, 
polítics, laborals i econòmics del turisme.
Crear i dirigir una empresa de serveis turístics atenent 
i responent als canvis de l’entorn.
Desenvolupar les tasques relacionades amb les di-
ferents àrees funcionals d’una empresa turística o 
institucions.
Dissenyar productes turístics i definir objectius, estra-
tègies i polítiques comercials, i identificar els recursos 
turístics i avaluar-ne el potencial.

SORTIDES PROFESSIONALS
Direcció d’empreses d’allotjament i restauració.
Direcció d’agències de viatge i empreses d’interme-
diació turística.
Direcció d’empreses de transport de viatgers.
Direcció d’oficines d’informació turística.
Direcció d’organitzacions de màrqueting en destina- 
cions turístiques.
Organitzador professional de congressos (OPC).
Recerca turística.
Consultoria turística.
Comercialització de productes turístics.
Direcció d’altres empreses turístiques.
Gestió pública del turisme.
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Campus de Cappont
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 973 702 700
Fax 973 702 702
direccio@eps.udl.cat
www.eps.udl.cat
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L’Escola Politècnica Superior és una escola tècnica superior d’ALTA 
QUALITAT amb un bon planter de professorat i molt sensibilitzada 
envers les necessitats professionals de les empreses del nostre 
entorn. En l’Escola Politècnica Superior s’imparteixen estudis 
d’Enginyeria en les branques d’Edificació, Industrial i Informàtica. 
És una ESCOLA altament PROFESSIONALITZADA, on es preparen 
els estudiants per a la seua ràpida integració en el mercat laboral 
amb uns paràmetres d’alta qualitat científica i tècnica. També cal 
destacar el PERFIL INTERNACIONAL de l’Escola, cosa que permet que 
els estudiants puguin fer estades reglades o d’ampliació d’estudis 
en altres països. El TRACTE PERSONAL a l’estudiant, el seguiment del 
seu rendiment acadèmic i la qualitat dels professors fan que l’Escola 
sigui una de les més atractives per estudiar-hi.

Escola 

Politècnica 

Superior
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CENTRE
Escola Politècnica Superior (www.eps.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 69
Obligatoris: 117
Optatius: 24
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 15

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar professionals capaços de dirigir l’execució 
material de les obres i capaços també de redactar i 
coordinar estudis i plans de seguretat i salut laboral, i 
que puguin dur a terme les activitats tècniques de càl-
cul, amidament, valoració, taxació i estudi de viabilitat 
econòmica. Realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis 
de patologia i altres d’anàlegs, i redactar els infor-
mes, dictàmens i documents tècnics corresponents. 
Efectuar aixecaments de solars i edificis. Elaborar els 
projectes tècnics. Gestionar la qualitat en l’edificació. 
Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels 
edificis. Assessorar tècnicament en els processos de 
fabricació de materials i elements utilitzats en la cons-
trucció d’edificis. Gestionar el procés immobiliari en 
el seu conjunt.

Enginyeria de 
l’Edificació*

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adequar els materials de construcció i sistemes cons-
tructius a la tipologia i ús de l’edifici.
Desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxa-
cions.
Dimensionar, dissenyar, calcular i comprovar estruc-
tures i instal·lacions i dirigir-ne l’execució material.
Interpretar i elaborar la documentació gràfica d’un 
projecte.
Programar i organitzar els processos constructius i el 
manteniment d’edificis.
Redactar projectes tècnics d’obres i construccions.

SORTIDES PROFESSIONALS
Administració pública.
Assessoria immobiliària.
Auditoria de projectes i d’execució de les obres.
Auditoria de sistemes de qualitat i medi ambient.
Control i gestió econòmica de l’edificació.
Direcció d’explotació d’edificis (conservació i mante-
niment) i direcció del procés d’execució de les obres.
Docència.
Gestió de compres i recursos.
Gestió de projectes i gestió de qualitat (redacció i se-
guiment de plans de control).
Gestió del procés d’execució de les obres.
Investigació del cicle de vida útil, avaluació energètica 
i sostenibilitat dels edificis.
Organització i planificació d’obres.
Peritatge judicial.
Prevenció de riscos.
Redacció d’estudis i plans de seguretat.
Redacció de dictàmens i informes.
Redacció de taxacions, valoracions i estudis de via-
bilitat econòmica.

www.edificacio.udl.cat

* Denominació pendent de modificació.
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COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i medi-
ambiental de les solucions tècniques.
Capacitat d’organització i planificació en l’àmbit de 
l’empresa i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa 
de decisions, creativitat i raonament crític, i de comu-
nicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses 
en el camp de l’enginyeria industrial.
Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupa-
ment de projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial 
que tinguin per objecte la construcció, reforma, re-
paració, conservació, demolició, fabricació, insta- 
l·lació, muntatge o explotació d’estructures, equips 
mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions 
elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes in-
dustrials, i processos de fabricació i automatització.
Capacitat per dissenyar sistemes de control i automa-
tització industrial.
Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analò-
gics, digitals i de potència.
Coneixement aplicat d’electrotècnia.
Coneixement aplicat d’informàtica industrial i comu-
nicacions.
Coneixement aplicat d’instrumentació electrònica.
Coneixement dels fonaments i les aplicacions dels 
microprocessadors.
Coneixement i capacitat per al modelatge i la simu-
lació de sistemes i aplicació a l’automatització indus-
trial.
Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes 
robotitzats.
Coneixements per a la realització de mesuraments, 
càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, 
informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.

CENTRE
Escola Politècnica Superior (www.eps.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 66
Obligatoris: 120
Optatius: 24
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 15 

OBJECTIUS FORMATIUS
L’objectiu principal és formar enginyers i enginyeres 
industrials en l’àmbit de l’electrònica i l’automàtica. El 
grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
fomenta l’adquisició d’habilitats i aptituds per exercir 
l’enginyeria tècnica industrial, incidint especialment en 
la formació que capacita per al disseny de sistemes 
electrònics industrials i sistemes de control i automa-
tització industrial. Les seues tasques es desenvolu-
pen en molts sectors del món industrial i en qualse-
vol tipus d’empresa o administració. També és molt 
apreciable la labor que realitzen en l’exercici lliure de 
la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat

Enginyeria en 
Electrònica 
Industrial i 
Automàtica
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www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat

SORTIDES PROFESSIONALS
Administració pública, docència i recerca.
Anàlisi i desenvolupament de circuits elèctrics i elec-
trònics i les tècniques de control i automatització in-
dustrial.
Càrrecs tècnics comercials, de gestió i direcció en 
tots els sectors on intervinguin enginys electrònics i 
automàtics.
Càrrecs tècnics i directius en empreses dins de l’àm-
bit industrial i de serveis.
Desenvolupament de sistemes de control i automa-
tització de fàbriques, robots i sistemes de visió arti-
ficial.
Disseny de circuits electrònics, microxips i sistemes 
domòtics.
Disseny, construcció i supervisió de sistemes de con-
trol, electrònica analògica, digital i de potència.
Estudis d’energies renovables, sostenibilitat i medi 
ambient.
Gestió, organització, planificació, qualitat i medi am- 
bient en l’àrea comercial de les empreses relaciona-
des amb aquest tipus d’activitats.
Realització i implementació de projectes en l’àmbit 
de la informàtica industrial, instrumentació i monito-
rització.
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Enginyeria 
Informàtica

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o ar-
quitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes 
integrant maquinari, programari i xarxes.
Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sis-
temes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els 
mètodes de l’enginyeria del programari com a instru-
ment per a l’assegurament de la seua qualitat.
Capacitat per concebre, redactar, organitzar, plani-
ficar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de 
l’enginyeria en informàtica que tinguin per objecte la 
concepció, el desenvolupament o l’explotació de sis-
temes, serveis i aplicacions informàtiques.
Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes 
de maquinari i programari per al desenvolupament i 
l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informà-
tiques.
Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projec-
tes de l’àmbit de la informàtica.
Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i asse-
gurar l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat 
dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així 
com de la informació que gestionen.
Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’eco-
nomia i de gestió de recursos humans, organització 
i planificació de projectes, així com la legislació, re-
gulació i normalització en l’àmbit dels projectes infor-
màtics.

CENTRE
Escola Politècnica Superior (www.eps.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 66
Obligatoris: 138
Optatius: 6
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 15 

OBJECTIUS FORMATIUS
L’objectiu principal d’aquest grau és formar profes- 
sionals en el camp de l’enginyeria informàtica i ad-
quirir competències en les branques tecnològiques, 
científiques i socioeconòmiques en l’àmbit informàtic.
La titulació proporciona a l’estudiant unes compe-
tències professionals en tot allò que fa referència al 
disseny, la construcció, la gestió i el manteniment de 
sistemes informàtics per a organitzacions, especial-
ment en la vessant del programari que utilitzen i del 
maquinari que els constitueix.
Les seues tasques es desenvolupen en molts sectors 
del món informàtic i en qualsevol tipus d’empresa o 
administració. També és molt apreciable la labor que 
realitza en l’exercici lliure de la professió planificant, 
gestionant i dirigint projectes.

www.grauinformatica.udl.cat
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SORTIDES PROFESSIONALS
Administració pública, docència i recerca.
Anàlisi i programació de sistemes.
Anàlisi, disseny i gestió de xarxes de comunicacions i 
de serveis telemàtics.
Àrees de gestió, organització i planificació en l’àrea 
comercial de les empreses relacionades amb aquest 
tipus d’activitats.
Càrrecs tècnics comercials, de gestió i direcció en 
tots els sectors on intervinguin sistemes informàtics.
Càrrecs tècnics i directius en empreses dins de l’àm-
bit informàtic i de serveis.
Consultoria, disseny i integració de solucions de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.
Disseny i gestió de sistemes d’informació.
Especialització en seguretat telemàtica.
Especialització en usabilitat de serveis i aplicacions.
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CENTRE
Escola Politècnica Superior (www.eps.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 66
Obligatoris: 120
Optatius: 24
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 15

OBJECTIUS FORMATIUS
L’objectiu principal és formar enginyers i enginyeres 
industrials en l’àmbit mecànic. Els graduats o gradu-
ades en Enginyeria Mecànica són professionals que 
dominen els sistemes mecànics, des de la selecció 
dels materials fins al disseny, el càlcul, la construcció, 
la verificació i el manteniment de les màquines i les 
estructures.
Les seues tasques es desenvolupen en molts sectors 
del món industrial i en qualsevol tipus d’empresa o 
administració. També és molt apreciable la labor que 
realitzen en l’exercici lliure de la professió planificant, 
gestionant i dirigint projectes.

Enginyeria 
Mecànica

www.graumecanica.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i medi-
ambiental de les solucions tècniques.
Capacitat d’organització i planificació en l’àmbit de 
l’empresa i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa 
de decisions, creativitat i raonament crític, i de comu-
nicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses 
en el camp de l’enginyeria industrial.
Capacitat per a la direcció, redacció, signatura i de-
senvolupament de projectes en l’àmbit de l’enginyeria 
industrial que tinguin per objecte la construcció, re-
forma, reparació, conservació, demolició, fabricació, 
instal·lació, muntatge o explotació d’estructures, 
equips mecànics, instal·lacions energètiques, insta- 
l·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i 
plantes industrials i processos de fabricació i auto-
matització.
Coneixement aplicat de sistemes i processos de fa-
bricació, metrologia i control de qualitat.
Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d’es-
tructures i construccions industrials.
Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i as-
saig de màquines.
Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments 
de l’elasticitat i resistència de materials al comporta-
ment de sòlids.
Coneixements per a la realització de mesuraments, 
càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, 
informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
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SORTIDES PROFESSIONALS
Administració pública, docència i recerca.
Gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambi-
ent en l’àrea comercial de les empreses relacionades 
amb aquest tipus d’activitats.
Càrrecs tècnics comercials, de gestió i direcció en 
tots els sectors on intervinguin enginys mecànics.
Càrrecs tècnics i directius en empreses dins de l’àm-
bit industrial i de serveis.
Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol 
instal·lació industrial d’àmbit mecànic.
Disseny i control dels processos relacionats amb la 
fabricació de màquines, així com els accionaments 
mecànics.
Disseny i direcció de projectes d’estructures i ins- 
tal·lacions industrials.
Disseny i fabricació assistida per ordinador.
Disseny, construcció i utilització de qualsevol sistema 
mecànic.
Estudi amb elements finits i amb programes d’engi-
nyeria assistida per ordinador, simulacions i fabricació 
de peces especials i prototipus.
Estudis d’energies renovables, sostenibilitat i medi 
ambient.
Planificació i gestió de projectes relacionats amb els 
sistemes de refrigeració i fred industrial, ventilació i 
calefacció.
Programació de robots i obtenció de programes de 
control numèric amb sistemes de producció assistida 
per ordinador.
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Campus de Cappont
Av. Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 973 706 501
Fax 973 706 502
deganat@fce.udl.cat
www.fce.udl.cat
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La Facultat de Ciències de l’Educació imparteix la docència a més 
de mil quatre-cents estudiants que poden cursar 5 graus relacionats 
amb l’educació i amb les ciències socials. A més hi ha una OFERTA 
DIVERSA de màsters universitaris tant propis com compartits amb 
d’altres universitats.
Tots els plans d’estudis de graus i màsters tenen en compte la 
FORMACIÓ PRÀCTICA dels estudiants a través del pràcticum, 
assignatura obligatòria que es realitza en centres concertats amb la 
finalitat d’APROPAR LA REALITAT professional a l’acadèmica.

Facultat de 

Ciències de 

l’Educació



CENTRE
Facultat de Ciències de l’Educació (www.fce.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 100
Obligatoris: 60
Optatius: 30
Pràcticum: 40
Treball de fi de grau: 10

OBJECTIUS FORMATIUS
Capacitar l’estudiantat per a l’exercici competent de 
la docència en una societat canviant i en contextos 
educatius heterogenis. Garantir el coneixement inter-
disciplinari i transdisciplinari necessari, la necessitat 
de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida profes-
sional. Formar en el reconeixement de la continuïtat 
entre els cicles i etapes educatives de l’àmbit escolar 
i altres contextos socioeducatius, familiars i comuni-
taris. Fomentar una professionalització basada en els 
drets fonamentals. Promoure competències profes- 
sionals especialment orientades al món rural.

Educació 
Infantil

www.educacioinfantil.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Actuar en l’orientació de pares i mares en relació amb 
l’educació familiar en el període 0-6 anys.
Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris 
d’avaluació de l’educació infantil.
Conèixer l’evolució del llenguatge en la primera infan-
tesa i identificar-hi disfuncions.
Conèixer models de millora de la qualitat amb aplica-
ció als centres educatius.
Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contex-
tos de diversitat.
Fomentar la convivència dins i fora de l’aula i abordar 
la resolució pacífica de conflictes.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera 
infància.
Promoure l’autonomia i la singularitat de cada estu-
diant.
Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i 
millorar la tasca docent.

SORTIDES PROFESSIONALS
Docència en educació infantil.
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CENTRE
Facultat de Ciències de l’Educació (www.fce.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 106
Optatius: 24
Pràcticum: 41
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
Capacitar l’estudiantat per a l’exercici competent de 
la docència en una societat canviant i en contextos 
educatius heterogenis. Garantir el coneixement inter-
disciplinari i transdisciplinari necessari, la necessitat 
de formar-se i de reflexionar al llarg de la vida pro-
fessional. Formar en el reconeixement de la conti- 
nuïtat entre els cicles i les etapes educatives de l’àm-
bit escolar i altres contextos socioeducatius, familiars 
i comunitaris. Fomentar una professionalització basa-
da en els drets fonamentals. Promoure competències 
professionals especialment orientades al món rural.
A quart curs, s’ofereixen blocs d’assignatures per tal 
d’obtenir alguna d’aquestes mencions: Musical, Llen-
gua Estrangera, Educació en la Diversitat i Educació 
Física.

Educació 
Primària

www.educacioprimaria.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autò-
nom i cooperatiu i promoure’l entre l’estudiantat.
Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de 
l’educació en la societat actual i les competències 
fonamentals que afecten els col·legis d’educació pri-
mària i els seus professionals.
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la in-
formació i de la comunicació.
Conèixer l’organització dels col·legis.
Conèixer les àrees curriculars de l’educació primària.
Conèixer models de millora de la qualitat amb aplica-
ció als centres educatius fomentant la continuïtat en-
tre els cicles i les etapes educatives de l’àmbit escolar 
i altres contextos socioeducatius, familiars i comuni-
taris, amb especial atenció a les característiques que 
presenta l’entorn rural.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenya-
ment i aprenentatge.
Exercir les funcions de tutoria i d’orientació a l’estu- 
diant i la seua família.
Fomentar l’educació democràtica per a una ciutada-
nia activa i la convivència dins i fora de l’aula.
Fomentar la lectura i el comentari crític de textos.
Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i 
millorar la tasca docent.

SORTIDES PROFESSIONALS
Docència en educació primària.
Docència en educació primària amb menció (Musical, 
Llengua Estrangera, Educació en la Diversitat i Edu-
cació Física).
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CENTRE
Facultat de Ciències de l’Educació (www.fce.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 90
Optatius: 48
Pràcticum: 30
Treball de fi de grau: 12

OBJECTIUS FORMATIUS
Capacitar l’estudiantat per crear entorns sociocul-
turals i comunitaris per al desenvolupament de les 
persones que tinguin més dificultats per treballar, 
per a la inclusió i la transformació socials. Contribuir 
a la consolidació del teixit associatiu i afavorir el tre-
ball en xarxes socials. Millorar les condicions socials 
i culturals de la ciutadania. Promoure el respecte per 
les diferències individuals i grupals i, de manera molt 
especial, per les diferències que poden generar dis-
criminació i desigualtat. Afavorir la millora de les com-
petències i aptituds de les persones orientades cap a 
la consecució del màxim nivell d’autonomia. Prevenir 
i compensar dificultats d’estructuració de la perso-
nalitat i inadaptacions. Desenvolupar l’esperit crític i 
analític d’intervenció i d’avaluació de la realitat social.

Educació 
Social

www.educaciosocial.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Analitzar necessitats, dissenyar, aplicar i avaluar 
plans, programes, projectes i activitats d’intervenció 
socioeducativa en contextos diversos.
Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals 
que constitueixen l’ésser humà com a protagonista 
de l’educació.
Comprendre la trajectòria històrica de l’educació so-
cial.
Dissenyar i dur a terme projectes d’iniciació a la inves-
tigació sobre el medi social i institucional on es realitza 
la intervenció.
Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos di-
dàctics en la intervenció socioeducativa.
Gestionar estructures i processos de participació i 
acció comunitària.
Mostrar una actitud d’empatia, respectuosa, solidària 
i de confiança cap als subjectes i institucions d’edu-
cació social.
Utilitzar els procediments i tècniques sociopedagò-
giques per a la intervenció, la mediació i l’anàlisi de 
la realitat personal, familiar i comunitària i institucional 
amb vista a la resolució de possibles conflictes.

SORTIDES PROFESSIONALS
Dinamització de grups socials a través d’estratègies 
educatives que ajudin la ciutadania a comprendre i 
participar en el seu entorn social, polític, econòmic i 
cultural i a integrar-se adequadament.
Educació social.
Foment del canvi social.
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CENTRE
Facultat de Ciències de l’Educació (www.fce.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 126
Optatius: 24
Pràcticum: 24
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
L’objectiu general del grau de Psicologia és formar 
professionals amb els coneixements científics neces-
saris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar 
el comportament humà, i desenvolupar les destreses 
i habilitats fonamentals per avaluar i intervenir tant en 
l’àmbit individual com en el social al llarg del cicle vital, 
per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de 
vida. Així, es plantegen mòduls en els àmbits clínic, 
social i de l’educació.

Psicologia

www.psicologia.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Avaluar programes i intervencions en l’àmbit individu-
al, grupal i de les organitzacions.
Col·laborar en el desenvolupament del coneixement 
psicològic.
Detectar necessitats per analitzar les demandes i ne-
cessitats de les persones, grups i organitzacions en 
els diferents contextos.
Dominar les tecnologies de la informació i la comu-
nicació com a eina de difusió del coneixement psi-
cològic. 
Intervenir, mitjançar i tractar.
Investigar i difondre el coneixement psicològic.
Prendre decisions críticament sobre l’elecció, aplica-
ció i interpretació dels resultats dels diferents mèto-
des d’investigació psicològica.
Saber comunicar professionalment i elaborar infor-
mes tècnics, orals i escrits.

SORTIDES PROFESSIONALS
Exercici de la professió de psicòleg o psicòloga.
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Treball Social

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials 
presents en la societat.
Comprendre críticament els models d’intervenció en 
treball social.
Conèixer la naturalesa, la història i els fonaments teò-
rics del treball social.
Dissenyar i aplicar processos de planificació de la in-
tervenció social.
Dominar el conjunt de recursos i serveis socials, així 
com saber-ne determinar la idoneïtat en funció de les 
circumstàncies.
Investigar els nous fenòmens i escenaris en què es 
pugui realitzar algun tipus d’intervenció social.
Mitjançar en la resolució de conflictes.
Saber aplicar els mètodes i tècniques del treball social 
als diferents àmbits i camps d’intervenció.
Saber com crear, organitzar i gestionar serveis i enti-
tats, controlar-ne l’eficàcia i assegurar-ne la qualitat.
Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per 
revisar i actualitzar els coneixements.

SORTIDES PROFESSIONALS
Mediació en la resolució de conflictes.
Serveis adreçats als infants, als adolescents i a les 
seues famílies en centres residencials i d’acollida a 
través de programes d’acollida familiar i d’adopció.
Serveis d’atenció a discapacitats, tant físics com psí-
quics i d’atenció a la gent gran en centres de dia i 
residències o en programes d’ajut a domicili.
Serveis d’atenció a la pobresa i l’exclusió social i a les 
relacions interculturals.
Serveis d’atenció primària en barris i municipis.
Serveis de benestar i Serveis de salut.
Serveis en l’àmbit de la Justícia.

CENTRE
Facultat de Ciències de l’Educació (www.fce.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 90
Optatius: 48
Pràcticum: 30
Treball de fi de grau: 12

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat de coneixements perquè faciliti la 
inclusió dels grups de persones marginades i en si-
tuació de risc, i qüestioni, a la vegada, els obstacles, 
desigualtats i injustícies que existeixen en la societat. 
Assistir i mobilitzar individus i comunitats per augmen-
tar el seu benestar. Fomentar el compromís dels ciu-
tadans en la defensa dels assumptes que els afectin 
i advocar per la formulació i l’aplicació de polítiques 
coherents. Treballar per a la protecció de les persones 
que no estan en condicions de fer-ho. Comprome-
tre’s amb l’acció política i social de cara a l’elimina-
ció de les desigualtats. Promoure el respecte per les 
cultures, ideologies i creences. Planificar, administrar 
i gestionar programes i organitzacions dedicades a 
qualsevol dels propòsits formulats anteriorment.

www.treballsocial.udl.cat
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Campus de Ciències de la Salut
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 702 400
Fax 973 702 291
deganatm@fmedicina.udl.cat
www.medicina.udl.cat
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Facultat de 

Medicina

La Facultat de Medicina de Lleida és una de les MÉS ANTIGUES 
D’EUROPA, ja que Medicina s’impartia a l’antic Estudi General de 
Lleida, creat el 1300 per Jaume II. Metges insignes com ara Arnau 
de Vilanova, que dóna nom a l’Hospital Universitari, van impartir les 
seues lliçons a l’Estudi General, fins que Felip V, l’any 1720, el va 
tancar.
Té tres edificis. En el primer edifici, ubicat al recinte de l’Hospital de 
Santa Maria, a més dels serveis centrals, el Deganat, l’Oficina Docent, 
la Secretaria i l’Administració i els LABORATORIS DE RECERCA, s’hi 
imparteixen els primers cursos de Medicina, Ciències Biomèdiques i 
de Nutrició Humana i Dietètica. Al segon edifici, ubicat al recinte de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, s’hi imparteixen els cursos 
superiors de Medicina i les PRÀCTIQUES CLÍNIQUES i instrumentals. El 
tercer edifici, Unitat Docent Hospital, és mixt (docència i recerca) i té 
3.000 m2.



CENTRE
Facultat de Medicina (www.medicina.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 126
Optatius: 24
Pràcticum: 24
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar professionals i investigadors en ciències de la 
salut que siguin capaços d’entendre, fer recerca i apli-
car els avenços de biologia cel·lular i molecular en el 
camp de la medicina i de la salut. Assolir una formació 
i adquirir una sèrie de competències que els permeti 
treballar en equips clínics dels hospitals, tant en l’àm-
bit de la recerca com en el de la pràctica assistencial, 
aplicant noves teràpies.

Ciències 
Biomèdiques

www.medicina.udl.cat/biomedicina/ca/home.htm

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir la formació per a l’activitat investigadora per 
poder formular hipòtesis, recollir i interpretar la infor-
mació per a la resolució de problemes.
Assessorar en el desenvolupament, comunicació i 
gestió de projectes d’investigació en biomedicina 
d’acord amb les necessitats socials, els principis 
ètics, els coneixements científics i la legislació vigent.
Conèixer les ciències bàsiques, tècniques i mètodes 
d’investigació biomèdica, aspectes legals i ètics de 
la investigació, salut pública, idiomes i altres matèries 
complementàries.
Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar 
les fonts d’informació relacionades amb la investiga-
ció en biomedicina. Interpretar els resultats i obser-
vacions de projectes d’investigació en biomedicina.

SORTIDES PROFESSIONALS
Assessorament legal, científic i tècnic.
Docència.
Gestió de la investigació biomèdica.
Indústria biomèdica.
Laboratoris hospitalaris.
Periodisme i divulgació científica.
Recerca biomèdica.
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CENTRE
Facultat de Medicina (www.medicina.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
6 anys (360 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 62
Obligatoris: 212
Optatius: 24
Pràcticum: 89 (33 dins dels crèdits obligatoris)
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
Dotar l’estudiantat de coneixements per aplicar-los i 
actualitzar-los al llarg de la vida, demostrar habilitats 
professionals i adquirir competència en relació amb la 
pràctica de la medicina, amb un especial èmfasi en la 
prevenció i tractament de les malalties, amb respecte 
als principis ètics i d’acord amb les demandes socials.

Medicina

www.medicina.udl.cat/medicina/ca/home.htm

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir la capacitat d’anàlisi crítica i l’interès per la 
recerca, i facilitar la formació al llarg de la vida.
Assolir i demostrar els fonaments científics de la me-
dicina, juntament amb les habilitats clíniques i de co-
municació, així com els valors professionals, actituds i 
comportament ètic dels professionals de la salut.
Conèixer els aspectes fonamentals de la salut pública 
i dels sistemes de salut.
Saber gestionar la informació utilitzant les noves tec-
nologies de la informació i comunicació.
Ser competent en judici i raonament diagnòstic, te-
rapèutic i preventiu en les diferents especialitats que 
configuren la medicina.

SORTIDES PROFESSIONALS
Assessorament sobre mètodes i tractaments en me-
dicina preventiva.
Docència.
Elaboració de legislació i reglaments de salut pública.
Gestió de serveis hospitalaris.
Exercici com a metge o metgessa.
Pràctica professional de la medicina amb finalitat as-
sistencial.
Realització d’exàmens mèdics i formulació de diag-
nòstics.
Recerca tant en el camp de la salut com en el camp 
clínic i biomèdic.
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CENTRE
Facultat de Medicina (www.medicina.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA 
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 114
Optatius: 30
Pràcticum: 30
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar una formació científica en totes les 
vessants relacionades amb les ciències de la nutri-
ció i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, 
al mateix temps, desenvolupar les actituds i aptituds 
necessàries per actuar àmpliament en matèria de la 
nutrició aplicada.
Donar als futurs dietistes, professionals de la nutrició 
aplicada, amplis coneixements en ciències bàsiques, 
nutrició i dietètica, salut pública i educació nutricional, 
organització i gestió, idiomes i altres matèries com-
plementàries.

Nutrició 
Humana i 
Dietètica

www.medicina.udl.cat/nutricio/ca/home.htm

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties 
relacionades amb la nutrició, identificar els problemes 
dieteticonutricionals i avaluar i calcular els requeri-
ments nutricionals en situació de salut i de malaltia.
Conèixer els diferents grups d’aliments, la seua com-
posició, característiques organolèptiques, processos 
d’elaboració i transformació, i manejar les taules de 
composició d’aliments.
Conèixer els nutrients i aplicar els coneixements de 
les ciències dels aliments a la pràctica de la dietètica 
i la dietoteràpia.
Conèixer i saber dissenyar sistemes d’educació die-
teticonutricional, planificació d’estudis epidemiològics 
i de polítiques alimentarionutricionals.
Conèixer les bases i fonaments del cos humà i de l’ali-
mentació i nutrició humanes.
Conèixer les pràctiques d’higiene i seguretat alimen-
tàries i la gestió de sistemes de qualitat, així com as-
pectes relacionats amb l’economia, el màrqueting i la 
gestió d’empreses alimentàries.

SORTIDES PROFESSIONALS
Assessorament legal, científic i tècnic.
Comercialització, comunicació i màrqueting.
Nutrició clínica.
Nutrició comunitària i salut pública.
Recerca.
Restauració col·lectiva.
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Campus de Ciències de la Salut
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 973 702 204
Fax 973 702 291
direccio@infermeria.udl.cat
www.eui.udl.cat
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La Facultat d’Infermeria està ubicada al recinte de l’Hospital de 
Santa Maria i es troba prop dels centres sanitaris. És un edifici 
de quatre plantes que incorpora aules, SEMINARIS, laboratoris, 
aula d’INFORMÀTICA i BIBLIOTECA. Les aules tenen l’equipament 
audiovisual necessari i els LABORATORIS estan dotats del material 
més sofisticat. A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova hi ha una 
unitat docent compartida entre els estudis de la Facultat de Medicina 
i la Facultat d’Infermeria.

Facultat 

d’Infermeria



CENTRE
Facultat d’Infermeria (www.eui.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 96
Optatius: 18
Pràcticum externes: 54
Treball de fi de grau: 12

OBJECTIUS FORMATIUS
Es pretén formar professionals fisioterapeutes ge-
neralistes, amb preparació científica i capacitació 
suficient per identificar, tractar i comparar problemes 
de salut als quals puguin donar resposta des de la 
fisioteràpia.

Fisioteràpia

www.fisioterapia.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir l’experiència clínica adequada que propor-
cioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i 
manuals que facilitin la incorporació de valors ètics i 
professionals.
Comprendre la importància d’actualitzar els coneixe-
ments, habilitats, destreses i actituds que integren les 
competències professionals del fisioterapeuta.
Conèixer i comprendre els mètodes, procediments 
i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a 
la terapèutica per aplicar en la clínica per a la pree-
ducació o recuperació funcional com a la realització 
d’activitats adreçades a la promoció i manteniment 
de la salut.
Conèixer i comprendre les ciències, els models, les 
tècniques i els instruments sobre els quals es fona-
menta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Executar, dirigir, coordinar i avaluar el pla d’intervenció 
de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques prò- 
pies i atenent la individualitat de l’usuari.

SORTIDES PROFESSIONALS
Exercici com a fisioterapeuta.
Funcions assistencials, investigadores, de gestió i de 
docència.
Medicina complementària.
Organitzacions no governamentals.
Serveis assistencials hospitalaris, comunitaris o 
sociosanitaris, tant públics com privats.
Serveis mèdics d’empresa o mútues d’accidents de 
treball.
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CENTRE
Facultat d’Infermeria (www.eui.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 66
Optatius: 24
Pràcticum: 78
Treball de fi de grau: 12

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar estudiants amb coneixements genèrics i amb 
preparació científica i humana i capacitació suficient 
per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats 
de la salut i cures de les persones sanes o malaltes, 
les famílies i la comunitat.

Infermeria

www.infermeria.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir coneixements amplis de la ciència infermera 
i les ciències de la salut, humanes i socials per donar 
resposta a les necessitats i expectatives de la salut de 
les persones, famílies, grups i comunitat.
Adquirir els instruments necessaris per desenvolupar 
una actitud crítica i reflexiva.
Desenvolupar habilitats per a l’aplicació de procedi-
ments de cures d’infermeria i guies clíniques.
Desenvolupar la capacitat d’establir relacions positi-
ves amb les persones assignades a la seua cura.
Utilitzar la metodologia científica en les seues inter-
vencions.

SORTIDES PROFESSIONALS
Funcions assistencials, investigadores, de gestió i de 
docència.
Exercici de la professió d’infermer o infermera.
Medicina complementària.
Organitzacions no governamentals.
Serveis assistencials hospitalaris, comunitaris o so- 
ciosanitaris, tant públics com privats.
Serveis mèdics d’empresa o mútues d’accidents de 
treball.
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Campus de l’ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 089
Fax 973 702 924
de@ugc-etsea.udl.cat
www.etsea.udl.cat
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Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria 

Agrària

El campus de l’ETSEA és el PRINCIPAL CAMPUS agroalimentari i 
forestal DE CATALUNYA i un dels principals d’Espanya. Es va crear al 
1972 amb els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola. El seu creixement 
i ampliació han estat constants, i actualment s’hi desenvolupen 
estudis i recerca de QUALITAT CONTRASTABLE en tots els àmbits 
agrícoles: producció vegetal, forestal i ramadera; ciència i tecnologia 
dels aliments, i biotecnologia.

L’ETSEA aposta per una docència de MÀXIMA QUALITAT, adaptada a 
l’espai europeu, impartida per professors i investigadors reconeguda 
vàlua nacional o internacional. En total, al voltant de dos-cents 
professors i investigadors imparteixen setze titulacions a uns mil 
cinc-cents estudiants. La disponibilitat de laboratoris i seminaris 
adaptats a les noves tecnologies permet fer classes teòriques i 
pràctiques en grups reduïts i fer una AVALUACIÓ CONTINUADA de 
l’ensenyamentaprenentatge.



CENTRE
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(www.etsea.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 114
Optatius: 48
Pràcticum: 12
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
El graduat o graduada en Biotecnologia és especia-
lista en l’ús d’organismes vius o de compostos ob-
tinguts d’organismes vius per aconseguir productes 
d’interès humà utilitzant les modernes tècniques de-
senvolupades en el camp de la biologia i la genètica 
molecular. A més de les aplicacions en l’àmbit biomè-
dic, la titulació fa èmfasi en el paper de la biotecnolo-
gia en la producció vegetal i animal, el medi ambient i 
la indústria alimentària.

Biotecnologia

www.biotecnologia.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Conèixer i saber valorar els aspectes socials i econò-
mics dels avenços i aplicacions biotecnològics.
Desenvolupar aplicacions i protocols biotecnològics 
per obtenir productes d’interès humà.
Dirigir i gestionar empreses de biotecnologia.
Dissenyar projectes biotecnològics innovadors mit-
jançant la identificació d’aplicacions, idees de negoci, 
plans de treball i la implantació de noves tècniques 
i equips.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions 
al públic, tant a l’especialitzat com al no especialitzat.
Treballar en empreses biotecnològiques en la inves-
tigació, el desenvolupament o la producció de bio-
productes.

SORTIDES PROFESSIONALS
Assessorament legal, científic i tècnic.
Desenvolupament, producció i comercialització de 
bioproductes.
Docència.
Institucions de recerca i universitats públiques o pri-
vades.
Institucions públiques i empreses biotecnològiques 
vinculades a la producció vegetal i animal, el medi 
ambient, la indústria alimentària o la biomedicina.
Laboratoris de diagnòstic biotecnològic.
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CENTRE
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(www.etsea.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 120
Optatius: 30
Pràcticum: 15
Treball de fi de grau: 15 

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar professionals que siguin especialistes en la 
gestió i maneig d’animals de granja, especialment pel 
que fa a la gestió tècnica, empresarial i sanitària d’em-
preses ramaderes amb la finalitat d’obtenir productes 
segurs, de qualitat i econòmicament rendibles d’una 
manera respectuosa amb el medi ambient.

Ciència i Salut 
Animal

www.csa.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Aplicar els condicionants mediambientals en els 
processos de producció.
Aplicar i definir criteris per a una producció sostenible.
Aplicar tècniques de màrqueting i comercialització 
dels productes ramaders.
Avaluar tècnicament, econòmicament i financerament 
tant la producció com l’empresa ramadera.
Dirigir i gestionar explotacions ramaderes.
Dissenyar i valorar allotjaments, instal·lacions i equips 
ramaders.
Dissenyar, dirigir i implementar programes de maneig 
i control d’animals.
Facilitar la relació entre l’empresa ramadera i l’admi-
nistració.
Organitzar els treballs i gestionar els recursos humans 
de les explotacions ramaderes.
Valorar l’estat de salut i el benestar d’animals.

SORTIDES PROFESSIONALS
Administració pública.
Empreses de serveis ramaders: maneig d’animals, 
instal·lacions ramaderes, alimentació, millora genèti-
ca, reproducció, biotecnologia, escorxadors, etc.
Estabularis i centres d’investigació animal.
Explotacions ramaderes.
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CENTRE
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(www.etsea.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 132
Optatius: 30
Pràcticum: 12
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
El graduat o graduada en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments desenvolupa la seua feina en l’àmbit de les 
empreses alimentàries, principalment en els proces-
sos de fabricació, gestió de la producció, control de 
qualitat, anàlisi i inspecció i control oficial d’aliments i 
d’indústries alimentàries, així com en la investigació 
i desenvolupament de nous productes. Amb aques-
ta finalitat posseeix una formació en ciència bàsica,  
ciència dels aliments, nutrició i salut, seguretat ali-
mentària, tecnologia d’aliments i gestió de qualitat. A 
més, adquireix habilitats per a la comunicació i l’actu-
ació professionals.

Ciència i 
Tecnologia 
d’Aliments

www.cta.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Avaluar matèries primeres, ingredients, additius i al-
tres materials d’ús en la indústria agroalimentària.
Definir els sistemes d’anàlisi i gestió de la qualitat en la 
indústria alimentària.
Dimensionar línies de producció.
Dirigir indústries alimentàries.
Divulgar i realitzar educació alimentària.
Formular aliments.
Gestionar la seguretat alimentària.
Planificar processos de fabricació d’aliments.
Seleccionar equipament i organitzar les línies de fabri-
cació i envasament d’aliments.

SORTIDES PROFESSIONALS
Anàlisi i control de qualitat dels aliments.
Dietètica i nutrició humana.
Empreses i indústries agroalimentàries o organismes 
públics relacionats amb l’alimentació en diferents as-
pectes.
Gestió econòmica i mercats.
Legislació, documentació i normalització alimentària.
Matèries primeres, ingredients i additius alimentaris.
Operacions de postprocessament i sistemes de pro-
cessament en la indústria.
Seguretat i higiene alimentàries.
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www.cta.udl.cat

CENTRE
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(www.etsea.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 66
Obligatoris: 60
Optatius: 96
Pràcticum: 6
Treball de fi de grau: 12

OBJECTIUS FORMATIUS
El graduat o graduada en Enginyeria Agrària i Alimen-
tària gestiona empreses agroalimentàries, dissenya o 
projecta solucions tecnològiques, o és especialista en 
els diferents àmbits d’actuació professional (agricultu-
ra, ramaderia, indústria) amb la finalitat d’obtenir pro-
ductes de qualitat i econòmicament rendibles d’una 
manera respectuosa amb el medi ambient. Està ha-
bilitat per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic 
agrícola o enginyera tècnica agrícola. El pla d’estudis 
del grau es divideix en quatre especialitats:

- Producció Agrària: Especialista en explotacions 
agrícoles extensives i ramaderes, amb l’opció de 
rebre un títol propi en Agricultura Ecològica.

- Hortofructicultura i Jardineria: Especialista en ex-
plotacions hortofructícoles i en espais verds i pai-
satgisme (parcs, jardins, espais esportius, etc.).

Enginyeria 
Agrària i 
Alimentària

- Enginyeria Rural i Ambiental: Especialista en regs i 
instal·lacions, infraestructures i construccions agrà-
ries, mecanització, agroenergia i enginyeria ambien-
tal.

- Indústries Agràries i Alimentàries: Especialista en 
enginyeria i processament d’aliments, qualitat ali-
mentària i instal·lacions i processos en indústries 
agràries.

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat tècnica en l’àmbit de la seua especialitat.
Conèixer els fonaments científics en l’exercici profes-
sional dins del sistema agroalimentari.
Utilitzar la tecnologia i l’enginyeria necessàries per al 
desenvolupament i el condicionament de les activitats 
i processos agroalimentaris.
Utilitzar les eines de gestió empresarial de l’activitat 
agroalimentària.

SORTIDES PROFESSIONALS
Administracions públiques agràries: Unió Europea, 
Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
Empreses d’edificacions, obres i instal·lacions agrà-
ries.
Empreses de serveis agraris: maneig dels animals, 
instal·lacions ramaderes, llavors, maquinària, regs, 
productes fitosanitaris, adobs, informàtica agrària.
Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, 
consultoria, peritatges, direcció d’obres, estudis 
d’impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut 
laboral.
Gestió tècnica d’explotacions agrícoles i ramaderes.
Gestió tècnica de jardins i espais verds.
Gestió tècnica d’indústries agroalimentàries.

www.geaa.udl.cat
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CENTRE
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(www.etsea.udl.cat)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Enginyeria i Arquitectura

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 132
Optatius: 30
Pràcticum: 6
Treball de fi de grau: 12 

OBJECTIUS FORMATIUS
El graduat o graduada en Enginyeria Forestal té for-
mació tècnica per a la gestió dels recursos naturals 
(fonamentalment vegetació, fauna, sòl i paisatge) i, 
per tant, per al desenvolupament d’activitats tècni-
ques adreçades al seu aprofitament i/o defensa i con-
servació. Té l’opció d’especialitzar-se en Gestió de 
Sistemes Naturals o en Gestió del Medi Ambient i del 
Paisatge. Té habilitació per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic o enginyera tècnica forestal en ex-
plotacions forestals.

Enginyeria 
Forestal

www.forestal.udl.cat

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat tècnica en l’àmbit de la seua especialitat.
Conèixer els components i els fonaments científics del 
medi natural en l’exercici professional.
Utilitzar la tecnologia i l’enginyeria necessàries per al 
desenvolupament i el condicionament de les activitats 
forestals.
Utilitzar les eines de gestió econòmica i legal de 
l’activitat forestal.

SORTIDES PROFESSIONALS
Administracions públiques agràries: Unió Europea, 
Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
Construcció en l’àmbit de les seues competències.
Empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, 
tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc.
Exercici de la professió d’enginyer o enginyera 
forestal.
Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, 
consultoria, peritatges, direcció d’obres, estudis 
d’impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut 
laboral, etc.
Explotacions forestals.
Planificació i gestió dels recursos forestals.
Protecció del medi ambient.
Restauració i defensa del medi natural.
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Centres adscrits
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Escola Universitària de 
Relacions Laborals
Gran Passeig de Ronda, 55-57, baixos
25006 Lleida
Tel. 973 248 993
Fax 973 221 818
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es

L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS 
LABORALS és un centre universitari privat 
adscrit a la UdL. Es va constituir el 1990 com 
a fundació privada, per donar continuïtat 
acadèmica a l’antic Seminari d’Estudis 
Socials fundat el 1966.

L’estudiantat rep una formació 
especialitzada i interdisciplinària i 
realitza pràctiques externes en empreses 
o institucions per tal d’afavorir la seua 
inserció laboral.

Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 973 272 022
Fax 973 275 941
inefclleida@inefc.es
www.inefc.net

El centre de Lleida de l’INEFC, situat al 
complex de La Caparrella –proper a la 
ciutat–, és un centre adscrit a la UdL. 
Disposa de totes les INSTAL·LACIONS 
IDÒNIES per dur a terme el grau de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport; així com els 
màsters universitaris que s’hi desenvolupen.
Quant a instal·lacions esportives, disposa 
de PISCINA coberta climatitzada, PAVELLÓ 
poliesportiu, tatami, SALA D’EXPRESSIÓ, sala 
de condicionament físic, sala de musculació, 
camp de RUGBI, zones de llançaments, zona 
de salts i rocòdrom. Aquests espais 
es distribueixen en una extensió d’uns 
30.000 m2.
El centre ofereix als seus estudiants 
programes de mobilitat i pràctiques 
externes.
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CENTRE
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - 
INEFC (www.inefc.net)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències de la Salut

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 150
Optatius: 12
Pràcticum: 12
Treball de fi de grau: 6

OBJECTIUS FORMATIUS
Formar l’estudiantat perquè assoleixi els coneixe-
ments, destreses i competències que permetin assu-
mir responsabilitats relatives a la realització de tas-
ques en activitats pròpies de la professió de l’esport 
en els diversos àmbits esportius, mitjançant l’aplica-
ció del coneixement i de les tècniques pròpies de les 
ciències de l’activitat física i l’esport i l’adaptació a les 
circumstàncies per resoldre problemes.

Ciències de 
l’Activitat Física 
i de l’Esport

www.inefc.net

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir habilitats motrius i demostrar l’execució de la 
pràctica de l’activitat física i de l’esport.
Aplicar els coneixements adquirits en l’activitat física i 
de l’esport a la pràctica professional.
Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals 
de l’activitat física i l’esport.
Interpretar els elements, efectes i riscos que condi-
cionen la pràctica de l’activitat física i de l’esport en 
diferents àmbits professionals.
Planificar i avaluar els processos i programes d’activi-
tat física i de l’esport en l’ensenyament, entrenament, 
salut, gestió i recreació.
Reconèixer i comprendre els diferents factors que 
condicionen l’activitat física i de l’esport.

SORTIDES PROFESSIONALS 
Animació esportiva professional.
Direcció esportiva.
Docència en educació física.
Entrenament professional d’un esport específic.
Entrenament professional en centres de fitness-
wellness.
Exercici físic per a la salut.
Gestió esportiva.
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CENTRE
Escola Universitària de Relacions Laborals 
(www.eurl.es)

BRANCA DE CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

DURADA
4 anys (240 crèdits)

CRÈDITS
Formació bàsica: 60
Obligatoris: 129
Optatius: 36
Pràcticum: 6
Treball de fi de grau: 9 

OBJECTIUS FORMATIUS
L’evolució del context socioeconòmic en els últims 
anys, amb una especial atenció als canvis esdevin-
guts en el món del treball en els seus diferents aspec-
tes i manifestacions, juntament amb les exigències 
i necessitats de capacitació professional que la so- 
cietat pot demanar, ha estat el referent obligat a l’ho-
ra d’establir els objectius d’aquest grau de Relacions 
Laborals i Recursos Humans. Els diferents perfils pro-
fessionals proposats, així com les competències ge-
nèriques i específiques que l’estudiantat ha d’adquirir 
per a l’exercici de cada un d’aquests constitueixen, 
per tant, la base sobre la qual s’assenten els objectius 
següents:

Relacions 
Laborals i 
Recursos 
Humans

- El domini intel·lectual de les bases teòriques i de les 
tècniques de l’organització del treball i la gestió de 
personal, així com de l’ordenació jurídica del treball 
i de la seguretat social.

- L’adquisició de determinades destreses i habilitats 
que permetin exercir de manera adequada l’activitat 
professional.

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Adquirir els coneixements necessaris per comprendre 
la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del 
treball, atenent de forma integrada les seues perspec-
tives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, 
històrica i econòmica.
Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament 
del mercat i les polítiques sociolaborals.
Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en 
l’àmbit dels recursos humans.
Aplicar les diferents tècniques d’avaluació i assessoria 
sociolaboral.
Aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d’investi-
gació social a l’àmbit laboral.
Contextualitzar, comparar i analitzar críticament els 
fenòmens, successos i processos que tenen lloc en 
l’evolució històrica del treball, les relacions laborals i 
els mercats de treball.
Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació.
Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promo-
ció socioeconòmiques, inserció laboral i formació del 
sistema d’ocupació.
Identificar i interpretar correctament els elements bà-
sics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador 
de les relacions laborals, de la seguretat social i de 
l’ocupació.

www.eurl.es
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Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius 
al mercat de treball.
Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de ris-
cos laborals.
Realitzar anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre 
decisions en matèria d’estructura organitzativa, orga-
nització del treball, estudis de mètodes i de temps de 
treball.
Realitzar funcions d’assessorament, representació, 
negociació i resolució de conflictes en els diferents 
àmbits de les relacions laborals.

SORTIDES PROFESSIONALS
Gestió de personal en les àrees de recursos humans 
d’empreses públiques i privades (administració, se-
lecció de personal i formació).
Exercici de la professió de graduat o graduada social.
Seguretat i higiene i prevenció de riscos laborals.
Accés a l’Administració Pública (tasques de control 
laboral, cos especial d’institucions penitenciàries, ins-
pecció d’Hisenda, etc.).
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Enllaços 
d’interès

Allotjament: www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html

Alumnes: www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Anella de Recerca: www.udl.cat/recerca/anella.html

Beques i ajuts per a l’estudiantat: www.udl.cat/perfils/alumnes.html

Campus Iberus: www.campusiberus.es

Carnet: www.udl.cat/serveis/seu/carnet.html

Centres: www.udl.cat/estudis/estudis_centres.html

Consell de l’Estudiantat: estudiantat.udl.cat

Convalidacions de crèdits als alumnes de CFGS: www.udl.cat/organs/vicerectors/vest/
Convalidacions_CFGS.html

Espai Secundària: www.udl.cat/perfils/secundaria.html

Estudis: www.udl.cat/estudis.html

Futurs alumnes: www.udl.cat/perfils/f_alumnes.html

Guia de serveis: repositori.udl.cat/handle/10459.1/41535

Oficina de Desenvolupament i Cooperació: www.udl.cat/serveis/ODEC.html

Oficina de Proves d’Accés a la Universitat: www.pau.udl.catÒ

Oficina de Relacions Internacionals: www.udl.cat/serveis/ori.html

rgans 
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Òrgans de govern: www.udl.cat/organs.html

Recerca: www.udl.cat/organs/vicerectors/vri.html

Servei d’Esports: www.udl.cat/serveis/esports.html

Servei d’Informació i Atenció Universitària: www.udl.cat/serveis/seu.html

Servei de Biblioteca i Documentació: www.bib.udl.cat

Servei de Gestió Acadèmica: www.udl.cat/serveis/aga.html

Servei Lingüístic: www.udl.cat/serveis/sl.html

Serveis Culturals: www.udl.cat/serveis/culturals.html

Serveis UdL: www.udl.cat/serveis.html 

Transport: www.udl.cat/serveis/seu/transport.html

Universitat d’Estiu: www.udl.cat/serveis/estiu.html

Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat

Diputació de Lleida: www.diputaciolleida.cat

Joventut: joventut.paeria.cat

Lleida: www.lleida.org

Patronat de Turisme: www.lleidatur.com

Turisme Lleida: turisme.paeria.cat

Viu a Lleida: cat.lleida.com
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Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau 
i Formació Contínua
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