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La ciutat de Lleida

Lleida és una ciutat dinàmica, culturalment activa, ben comunicada i situada en un entorn mediambiental i
territorial únic. És el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior.
Basa la seua economia en el sector agroalimentari i en les activitats comercials i de serveis públics i
privats. Cal destacar, per la seua potència i pel seu arrelament, el comerç de la ciutat de Lleida, que
genera una molt important àrea d’influència.

La ciutat s’estèn al voltant del turó de la Seu Vella, situat al
marge dret del riu Segre, i es troba a uns 155 m d’altitud,
distant 150 km de Barcelona,140 km de Saragossa i 90
km del litoral mediterrani i 150 km dels Pirineus. A més,
està molt ben comunicada amb la resta de Catalunya i
amb Espanya per xarxa viària, amb trens d’alta velocitat
i autobusos. Compta també amb un aeroport, LleidaAlguaire. Quant a la mobilitat interna, la ciutat disposa
d’una xarxa municipal d’autobusos que connecten tots
els campus universitaris, també té carril bici, servei de taxi
i transport públic extraurbà.
Pel que fa a l’oferta cultural i de lleure, a Lleida s’hi pot trobar tot tipus d’exposicions, fires, museus, música, teatre,
festivals de cinema, de jazz i de titelles. Els espais i equipaments culturals més destacats són: 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 campus de Cappont de la UdL.

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, al
Parc de la Mitjana, un espai de quasi 90 hectàrees situat
en un dels extrems de la ciutat, i que l’any 1979 va ser
declarat àrea d’interès natural. Qui estudia a la UdL té
també l’oportunitat d’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 arquitectura 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, amb senders de gran recorregut,
bicicletes tot terreny, passejades a cavall, etc. Gràcies a la
seua diversitat d’espais naturals, amb l’únic parc nacional
de Catalunya —Aigüestortes i Estany de Sant Maurici—,
els seus cabalosos rius, ideals per a la pràctica del ràfting,
i els més de 500 llacs per conèixer, el territori lleidatà és
ple de racons per descobrir i compartir les emocions més
sorprenents.
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Per què la UdL?
Universitat amb reconegut prestigi acadèmic i social.
Universitat a mida de l’estudiantat, amb un tracte
individualitzat.
Universitat pionera a Catalunya en formació dual.
Ampli programa propi de beques i ajuts a l’estudiantat.
Titulacions oficials a preus públics.
Pràctiques en empreses obligatòries en tots els
graus.
Oferta de titulacions úniques.
Formació contínua amplia i de qualitat per enfortir
les capacitats laborals.
Facilitat per participar en programes de mobilitat
acadèmica, que permeten estudiar en altres
universitats.
Programa d’orientació i inserció laboral per fomentar
i facilitar l’entrada al mercat laboral de l’estudiantat i
persones titulades.
Recerca i docència connectades, a través dels grups,
instituts i centres de recerca.
Activitats culturals i de lleure.
Universitat solidària que ofereix formació i experiència
en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament
internacional.
Primera universitat de Catalunya, fundada l’any 1297.
Campus d’Excel·lència Internacional Vall de l’Ebre
(Campus Iberus).
Instal·lacions noves, modernes i altament equipades.
Biblioteques distingides amb certificat de qualitat.
Ciutat amb una alta qualitat de vida, dinàmica i
oberta.
Allotjament assequible: habitacions per llogar a partir
de 150 euros, residències universitàries i habitatges
universitaris.
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Primera universitat de l’Estat
en lideratge d’excel·lència
investigadora en l’àrea
d’agricultura i ciències
biològiques (FECYT 2016)
Segona universitat més influent
del món en Ciència i Tecnologia
dels Aliments (Thomson Reuters
2015)
Quarta universitat de l’Estat en
docència i setena en recerca
(ISSUE 2018)

La UdL en xifres
Alumnat 11.987
Professorat 1.087
Personal d’administració i serveis 524
500.000 € en programes de beques i ajuts propis
Activitat internacional
1.200 places de mobilitat internacional a 44 països
323 alumnes han vingut a la UdL
298 alumnes han anat a altres universitats
3 convenis internacionals de doble titulació
Recerca
110 grups de recerca
607 personal contractat de recerca
Pràctiques i inserció laboral
100% estudiantat en pràctiques a empresa
83,4% índex d’inserció laboral dels graduats (curs 2015-16)

Serveis
destacats per a l’estudiantat
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
Activitats culturals
Allotjament i residències universitàries
Beques i ajuts propis
Bicicletes
Esports
Llengües
Mobilitat
Servei d’atenció psicològica a l’estudiantat
Servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les dones
Servei d’orientació laboral i borsa de treball
UdLxtothom (Atenció a la discapacitat)
Voluntariat i cooperació
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CENTRES PROPIS
Facultat de Lletres
Tel. 973 702 064
academic@lletres.udl.cat
www.lletres.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Tel. 973 703 200
deganat@fde.udl.cat
www.fde.udl.cat
Escola Politècnica Superior
Tel. 973 702 700
direccio@eps.udl.cat
www.eps.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i
Treball Social
Tel. 973 706 501
deganat.fepts@udl.cat
www.fce.udl.cat
Facultat de Medicina
Tel. 973 702 400
deganatm@fmedicina.udl.cat
www.medicina.udl.cat
Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia
Tel. 973 702 443
deganat.fif@udl.cat
www.fif.udl.cat
Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària
Tel. 973 702 089
de@etsea.udl.cat
www.etsea.udl.cat

CENTRES ADSCRITS
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
Tel. 973 272 022
inefclleida@inefc.es
www.inefc.cat
Escola Universitària de
Relacions Laborals
Tel. 973 248 993
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es
Escola Universitària
de Turisme Ostelea
Tel. 934 005 024
info@ostelea.com
www.ostelea.com

8

K

CMY

CY

MY

CM

Y

e

Rectorat
Facultat de Lletres

EU de Relacions
Laborals

Pr
ín
c

ep
d

Estació
d'autobusos

I

e
Vi
an

a

Ba

ró

de

M

aia
Estació de
ferrocarril

C.
de
l

na
celo
Bar
e
d
Av.

Camps Elisis

Campus de Cappont

rid

el

Seu Vella

ra
eP
.d
Av

a
R ib

Av
.d

AP-2
A-2

Barcelona /
Saragossa
C-12 Tortosa

500

LL-11

Barcelona
C-13

m

1.000

Andorra

N-240 Tarragona

A-2
A-2

Parc de la Mitjana

Servei de Cartografia i SIG, UdL

0

Escola Politècnica Superior
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Facultat Dret, Economia
i Turisme
Residència universitària

d
Av.

ad
eM

Campus de Rectorat

Complex de la Caparella

N-IIa Saragossa

da
on

e la
td

Facultat de Medicina
Facultat d'Infermeria i
Fisioteràpia

Campus de Ciències de la Salut

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari

PPaarrcc dd ee
GGaarrdd ee nn yy

A

Hospital Universitari
Arnau de Vilanova

a
Av. de Pinyan

N-230 Viella

Alguaire

s
ue

Institut Nacional
d'Educació Física
de Catalunya

Complex de la Caparrella

Habitatges universitaris

Campus de l’ETSEA

Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària

Gr
a

mbr

Av. de l'Onze d
e Sete

eR

nP
as
se
ig
d

M

Osca

'Ara
gó

Ram
bla
d

C

A-22

de

gr
e

Se

el

I
Ja
um
e

Ra
mb
la

n

Fe
rra

Ro

e
ur
Ro

de

de
v.
de
al
lc
l'A
a
vir

rrig
Ga
s
e
el
.d
Av

C.

ls

9

Estructura dels estudis universitaris.
Grau, màster i doctorat
www.udl.cat/estudis.html
Els estudis oficials que es poden cursar a la UdL s’estructuren en tres nivells: grau, màster i doctorat.
Els graus són estudis que tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació orientada a l’exercici professional. Tenen 240 crèdits ECTS, que es cursen en un període de
4 anys. Excepcionalment, alguns graus que habiliten per
exercir professions regulades per l’administració tenen
més crèdits, per exemple, Medicina, que té 360 crèdits
que es cursen en 6 anys.
Tots els graus s’adscriuen a alguna d’aquestes cinc branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències
de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura. L’adscripció a una branca marca les assignatures
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 superat aquests
estudis és el de graduat o graduada.
La UdL també disposa d’una Escola d’Idiomes on l’estudiant pot seguir cursos de llengües estrangeres, que li
permetran complir amb el requisit d’obtenir l’acreditació

del nivell B2 en finalitzar els seus estudis de grau. Així
mateix, a l’Escola d’Idiomes de la UdL pot realitzar els
exàmens per aconseguir l’acreditació oficial d’una tercera
llengua.
El suplement europeu al títol (SET) és un document 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
professionals adquirides; en definitiva, la formació real de
cada titulat o titulada. Així, el SET incrementa 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 l’estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari i orientada, bé a l’especialització acadèmica o
professional, bé a la iniciació en tasques investigadores.
S’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau
(o altres títols universitaris oficials com les llicenciatures,
per exemple). Poden tenir entre 60 i 120 crèdits ECTS,
que cal cursar en 1 o 2 anys.
El doctorat dóna dret a obtenir el títol de doctor o doctora.
Implica l’especialització de l’estudiant en la seua formació
acadèmica o investigadora. Per accedir-hi s’ha d’haver
cursat un màster universitari o un grau de 300 crèdits o
més.

Accés
a la universitat
https://accesnet.gencat.cat
Per determinar els requisits específics per sol·licitar
l’admissió a la universitat podeu consultar la web del
Departament d’Empresa 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.
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Biotecnologia
Ciència i Tecnologia d’Aliments
Ciències Biomèdiques
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia
(doble grau)
Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
(doble grau)
Fisioteràpia
Infermeria
Infermeria i Fisioteràpia (doble grau)
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia (doble grau)
Psicologia
Veterinària i Ciència i Producció Animal (doble grau)
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Biotecnologia
www.biotecnologia.udl.cat
La Biotecnologia és una ciència interessada en l’estudi dels essers vius i en la caracterització dels processos biològics amb l’objectiu d’obtenir
productes i/o serveis d’interès per a l’home. Per assolir aquest objectiu, el/la biotecnòleg/loga no només ha de conèixer les bases físiques,
químiques i biològiques dels fenòmens estudiats sinó que també ha d’incorporar coneixements sobre la seva producció, gestió i comercialització. És per tant una branca de les Ciències Biològiques que té una marcada component pràctica i aplicada a la qual contribueixen de
manera multidisciplinar molts camps del coneixement. A la Universitat de Lleida, la docència d’aquest Grau és impartida per professors tant
de la Facultat de Medicina com de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, tots ells reconeguts especialistes en àmbits bàsics de la
biotecnologia i en àmbits d’especialització relacionats amb les aplicacions de la biotecnologia al camp de la salut humana, l’agroalimentació, la
indústria i el medi ambient. Els estudiants tenen l’oportunitat de fer pràctiques externes en empreses del sector biotecnològic i en organismes
públics o privats (universitats, centres de recerca, administració pública, etc.). A més, en aquest Grau es fa una especial promoció i
estímul de les iniciatives emprenedores dels estudiants.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Tecnologia industrial
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés
Places de nou ingrés

Preu per crèdit
Sortides professionals
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9,400

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
5,000
S’adreça a estudiants que tinguin una clara vocació i aptituds per formar-se com a científics
i tècnics per treballar en els àmbits de la biotecnologia aplicada a la sanitat, agroalimentació,
indústria i medi ambient.
50 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Nota de tall curs 2017-2018

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (tel. 973 702 089 de@etsea.udl.cat www.etsea.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
35,77 euros
Direcció i gestió tècnica en bioempreses en els àmbits de:
- sanitat i l’obtenció de productes d’interès per la salut (medicaments, diagnosi, vacunes,…)
- agroalimentació i l’obtenció de productes a partir de recursos naturals (vegetals, animals, alimentaris,medi ambient, subproductes...)
Tècnic en R+D en empreses biotecnològiques dedicades a la investigació, el desenvolupament o la producció
de bioproductes.
Tècnic en dissenyar projectes biotecnològics innovadors mitjançant la identificació d’aplicacions, idees de
negoci, plans de treball i la implantació de noves tècniques i equips.
Consultoria: assessorament legal, científic i tècnic al sector i administracions, patents, valoració dels aspectes
socials i econòmics dels avanços biotecnològics...
Ensenyament en universitats, centres de secundària i altres entitats educatives, públiques o privades.
Investigació en centres de recerca bàsica i aplicada, públics o privats.
Administracions públiques: local, comunitat autònoma, Estat, UE.
Autoocupació (Emprenedoria en activitats biotecnològiques).

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Biotecnologia

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
1r curs

Formació bàsica

Obligatoris

Optatius

2n curs

57

Treball de fi de grau

3r curs

57

3
3

4t curs
Total

Pràctiques

60

60

114

42

12

6

48

12

6

1r curs

4t curs

1r semestre
Física
2n semestre
Biologia cel·lular
Bioestadística
Termodinàmica i cinètica química
Biologia molecular
1r i 2n semestre
Matemàtiques
Química general i orgànica
Bioquímica

1r semestre
Pràctiques externes
Treball de final de grau
Optatives

2n curs
1r semestre
Fonaments d’enginyeria bioquímica
Genètica
Microbiologia I
Fisiologia i cultius cel·lulars vegetals
2n semestre
Enginyeria genètica
Tecnologia química
Microbiologia II
Fisiologia animal
Tècniques instrumentals
3r curs
1r semestre
Bioinformàtica (*)
Biotecnologia vegetal (*)
Bioreactors
2n semestre
Fermentacions alimentàries
Processos i productes
Immunologia i cultius cel·lulars
1r i 2n semestre
Proteòmica i enginyeria de proteïnes
Gestió de bioempresa i aspectes legals i ètics

Optatives
Aplicació de la anàlisis multivariant en biotecnologia
Aplicacions biotecnològiques del cultiu in vitro de cèl·lules i teixits
vegetals
Aplicacions biotecnològiques per a la millora de la productivitat de
cultius
Aplicacions de la biotecnologia industrial
Biotecnologia ambiental
Biotecnologia biomèdica
Biotecnologia farmacèutica
Biotecnologia per a la millora de processos i productes alimentaris
Documentació i recursos bibliogràfics
Economia de la bioempresa
Intensificació en Tècniques d’Anàlisi avançades (anual)
Metabolisme secundari de plantes
Millora genètica i reproducció animal (*)
Patologia molecular i diagnòstic biomèdic
Producció biotecnològica d’ingredients alimentaris
Producció i sanitat animal (*)
Tècniques de laboratori de biotecnologia de plantes
Matèria transversal
(*) Matèries impartides en anglès
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Ciència i Tecnologia d’Aliments
www.cta.udl.cat
El grau de Ciència i Tecnologia d’Aliments ofereix als estudiants una preparació multidisciplinar en els àmbits de la ciència bàsica, ciència d’aliments, nutrició i salut, seguretat alimentària, tecnologia d’aliments i gestió de la qualitat alimentària. Amb una clara vocació pràctica, el grau
està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional com a tècnics en l’àmbit
de les empreses elaboradores d’aliments i de les empreses auxiliars (fabricants d’equips industrials, additius, envasos, laboratoris d’anàlisi,
etc.). Els estudiants tenen l’oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en empreses d’elaboració d’aliments (vins i caves, olis vegetals,
càrniques, làcties, fruits i hortalisses, transformats vegetals, cereals i derivats, etc.) o en empreses auxiliars (maquinària, additius, envasos,
laboratoris, etc.), i en organismes públics o privats (centres de recerca, administració pública, etc.). Així, el graduat en Ciència i Tecnologia
d’Aliments té coneixements i aptituds per dissenyar i optimitzar els processos de fabricació, gestió de la producció, control de qualitat, anàlisi
d’aliments i inspecció, control oficial d’aliments i indústries alimentàries, així com en la investigació i desenvolupament de nous productes.
La Universitat de Lleida és capdavantera entre les universitats espanyoles en recerca dins de l’àrea de Tecnologia dels Aliments. A Espanya,
i a Catalunya de forma destacada, el sector de la indústria alimentària és un dels sectors industrials més importants i dinàmics, ocupant els
primers llocs en quan a contribució a Valor Afegit Brut i exportacions.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Tecnologia industrial
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

Preu per crèdit
Sortides professionals
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5,800

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
6,860
S’adreça a estudiants que desitgin obtenir una titulació tècnica adequada per treballar en diversos departaments de les empreses elaboradores d’aliments i begudes (producció, qualitat,
R+D, etc.). Es requereix vocació i aptituds per formar-se com a tècnics per treballar en els
àmbits propis de la industria alimentària.
40 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Nota de tall curs 2017-2018

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (tel. 973 702 089 de@etsea.udl.cat www.etsea.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
35,77 euros
Càrrecs directius i tècnics (producció/qualitat/comercial) en:
- indústries elaboradores d’aliments i begudes: vins i caves, malteria i cerveses, olis i greixos, cereals i
derivats, fruites i verdures, transformats vegetals, càrniques, làctiques,…
- empreses auxiliars: laboratoris de control d’aliments, additius, maquinària, envasos, subproductes,…
- organismes públics o privats relacionats amb l’alimentació: agències de salut, organitzacions empresarials,...
Consultor en: sistemes de qualitat, seguretat i higiene, estudis de mercat, legislació alimentària, millora de
processos, desenvolupament de nous productes, mercadotècnia de productes alimentaris,…
Tècnic en l’Administració: local, comunitat autònoma, Estat, UE
Ensenyament en: universitats, centres de secundària i formació professional
Investigació en: universitats i centres de recerca públics o privats relacionats amb l’alimentació
Autoocupació (emprenedoria en activitats alimentàries)

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Ciència i Tecnologia d’Aliments

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
Matèries transversal

6

Matèries obligatòries

192

Matèries optatives

24

Pràctiques externes

12

Treball de fi de grau

6

1r curs

3r curs

1r semestre
Biologia i genètica
Física I
Fisiologia
Matemàtiques I
Química general
2n semestre
Bioestadística
Introducció al sector alimentari
Microbiologia
Química orgànica i bioquímica
Termodinàmica i cinètica química

1r semestre
Fonaments d’enginyeria d’aliments
Processos en la indústria alimentària
Tecnologia dels processat d’aliments d’origen animal
Tecnologia dels processat d’aliments d’origen vegetal I
2n semestre
Ampliació de tecnologies del processat d’aliments d’origen animal
Nutrició aplicada (*)
Pràctiques de processat d’aliments
Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal II
Assignatures optatives

2n curs
1r semestre
Anàlisi d’aliments
Física i química d’aliments I
Matèries primeres d’origen animal
Matèries primeres d’origen vegetal
Microbiologia i parasitologia d’aliments
2n semestre
Física i química d’aliments II
Ampliació d’anàlisi d’aliments
Higiene d’aliments
Nutrició
Pràctiques de microbiologia, parasitologia i higiene

4t curs
1r semestre
Gestió de la producció
Economia de l’empresa
2n semestre
Gestió de la qualitat i seguretat alimentària
Comercialització
1r i 2n semestre
Pràcticum
Treball de fi de grau
(*) Matèries impartides en anglès
Optatives
Additius i aliments funcionals
Biotecnologia agroalimentària
Enginyeria ambiental i gestió de residus
Enologia
Envasat d’aliments
Fermentacions agroalimentàries
Indústries hortofructícoles
Mètodes avançats d’anàlisi d’aliments
Tècniques de l’avaluació sensorial
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Ciències Biomèdiques
www.biomedicina.udl.cat
El grau de Ciències Biomèdiques està orientat a l’anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana i té com a objectiu formar professionals i investigadors en ciències de la salut que siguin capaços d’entendre els avenços en biologia cel·lular i molecular i aplicar-los al camp de
la medicina, i d’integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seues funcions biològiques amb la seua aplicació a la salut
i a les malalties humanes. És un nou grau implantat a l’Estat espanyol al curs 2009-10, però amb una llarga tradició als països capdavanters
en recerca biomèdica. La Biomedicina és un ensenyament molt arrelat als països avançats en la recerca vinculada a l’estudi de les patologies
humanes (Suècia, els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, el Japó). La Facultat de Medicina de Lleida ha elaborat el seu pla d’estudis amb
la col·laboració de la Universitat de Marburg (Alemanya), la qual porta 25 anys impartint el grau en Biomedicina.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Nota de tall curs 2017-2018

11,642

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
8,260
S’adreça a estudiant interessants en conèixer les bases biològiques de la patologia humana
i té com a objectiu formar professionals i investigadors en ciències de la salut que siguin
capaços d’entendre els avenços en biologia cel·lular i molecular i aplicar-los al camp de la medicina, i d’integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seues funcions
biològiques amb la seua aplicació a la salut i a les malalties humanes.
45 (curs 2017-2018)

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat de Medicina (tel. 973 702 400 deganatm@fmedicina.udl.cat www.medicina.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Investigador
Indústria biomèdica
Docència a universitat o institut
Periodisme o divulgació científica
Gestió d’investigació

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Ciències Biomèdiques

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
Matèries de formació bàsica
Matèries obligatòries
Matèries optatives
Treball de fi de grau
Pràcticum

16

60
126
24
6
24

1r curs

4t curs

1r semestre
F. Fisiocomatemàtics
Química General Orgànica
Biologia Cel·lular
Bioquímica Estructural
2n semestre
Fisiologia Humana
Bioquímica-Metabolisme
Biologia Molecular
Histogia Humana
Anatomia Humana

1r semestre
Estrés en sistemes biològics
Tècniques Instrumentals II
Envelliment
Matèria Transversal
Optatives
2n semestre
Pràcticum
Treball de fi de grau

2n curs
1r semestre
Genètica
Microbiologia
Fisiopatologia
Patologia Cel·lular i Molecular
2n semestre
Proteòmica
Bioestadística
Immunologia
Bioètica
Enginyeria Genètica

Optatives
Bioempresa
Biologia de Sistemes (Biologia sintètica)
Biologia del Desenvolupament i Med. Regen.
Biomedicina Forense
Bioquímica Clínica
Genètica Humana
Journal Club
Microbiologia II
Models matemàtics (Biomodels)

3r curs
1r semestre
Càncer I
Neurociència Fonamental
Bioinformàtica-Biologia de Sistemes
Patologia Vascular
Tècniques Instrumentals I: Cultius cel·lulars
2n semestre
Càncer II
Malaties de Sist. Nerviós
Farmacologia
Optatives
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Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
lleida.inefc.es/grau_cafe
El grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport forma professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que
permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l’esport, que és la que s’exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l’aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l’activitat
física i de l’esport (Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i a l’adaptació del
comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Nota de tall curs 2017-2018

8,250

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
5,000
Aquesta titulació s’adreça a estudiants amb interès per desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de l’activitat física i/o l’esport, des de la visió de la gestió, de l’entrenament,
de l’ensenyament o de la salut. Els estudiants interessats en cursar aquest grau han de ser
persones actives, amb interès per un estil de vida saludable i per la formació complerta de
les persones a través de l’activitat física i l’esport. Els interessos particulars de cada estudiant
el conduirà cap a un itinerari formatiu relacionat amb les possibles sortides professionals que
ofereix la titulació.
95 (curs 2017-2018)
Per accedir a aquest grau cal realitzar la Prova d’Aptitud Personal (PAP). Més informació:
universitats.gencat.cat

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés
Prova d’Aptitud Personal

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (tel. 973 272 022 inefclleida@inefc.es www.inefc.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Professor d’educació física
Animador o monitor esportiu professional
Entrenador professional
Director esportiu

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Distribució dels crèdits

Formació bàsica

1r curs

24

36

2n curs

36

24

3r curs

Durada: 4 anys
Optatius

Pràctiques

Treball de fi de grau

60

4t curs
Total

18

Específica

60

30

12

12

6

150

12

12

6

1r curs

4t curs

1r semestre
Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport
Psicologia de l’activitat física i l’esport
Manifestacions bàsiques de la motricitat
Esports individuals i d’adversari I
Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de
l’exercici físic
2n semestre
Fisiologia de l’exercici I
Pedagogia i principis didàctics de l’activitat física i l’esport
Esports col·lectius I
Teoria i pràctica del joc motor
Expressió corporal i dansa

1r semestre
Nutrició i dietètica: valoració de la composició corporal
Teoria de l’entrenament III
Intervenció i avaluació de l’ensenyament de l’activitat física i de
l’esport
Ampliació d’esports emergents
Esport i recreació
2n semestre
Pràctiques externes
Treball de fi de grau
Optativa 1: Habilitats per a la intervenció professional en l’ensenyament de la motricitat
Optativa 2: Disfuncions orgàniques i exercici físic
Optativa 3: Optimització de l’entrenament esportiu
Optativa 4: Recursos per a la gestió i l’organització de l’esport i la
recreació
Optativa 5: Matèria transversal
Entrenament neuromuscular

2n curs
1r semestre
Fisiologia de l’exercici II
Aprenentatge i desenvolupament motor
Esports individuals i d’adversari II
Estadística i metodologia. Investigació en activitat física i esport
Sociologia i història de l’activitat física i l’esport
2n semestre
Teoria de l’entrenament I
Biomecànica de l’activitat física i l’esport
Esports col·lectius II
Activitats en el medi natural
Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
3r curs
1r semestre
Primers auxilis i patologies de l’activitat física i l’esport
Principis i bases de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
adaptat
Legislació i organització de l’esport
Cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic
Ampliació d’esport col·lectius
2n semestre
Teoria de l’entrenament II
Ampliació d’esports individuals i d’adversari
Esports emergents
Promoció i prescripció d’exercici físic per a la salut
Gestió de l’esport
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Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia (doble grau)
www.cafe-fisio.udl.cat
L’objectiu general del doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia serà formar un professional que sigui capaç
d’abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional al llarg d’una lesió com la reintroducció a l’activitat física i l’esport, una vegada
superat aquest procés patològic.
En aquesta línia, la finalitat serà fomentar la qualitat en la intervenció professional dels graduats, en relació a l’exercici terapèutic, manteniment
i recuperació de la salut de les persones mitjançant l’aplicació de coneixements i tècniques pròpies de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat
física i l’esport.
Per tant s’assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i competències professionals, tant comunes com específiques de cada especialitat, i es promourà la integració global d’aquests coneixements, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés
Prova d’Aptitud Personal

Preu per crèdit
Sortides professionals
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10,818

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
7,570
Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis exigeix una dedicació a temps complet durant
l’etapa formativa El perfil d’ingrés model seria per tant un estudiant amb disposició i amb dedicació pels estudis. De la mateixa manera ha de ser un exemple de responsabilitat i educació,
empatia i amabilitat, donat que serà un professional que sempre interaccionarà d’una manera
molt propera amb la resta de persones (pacients o esportistes). És important tenir una visió
holística i global de l’èsser humà, amb la fi de poder ajudar-lo de la millor manera possible.
25 (curs 2017-2018)
Per accedir a aquest doble grau cal realitzar la Prova d’Aptitud Personal (PAP). Més informació: universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Nota de tall curs 2017-2018

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (tel. 973 702 443 deganat.fif@udl.cat www.fif.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Amb aquest doble grau s’obtindrà una major oportunitat d’incorporació al món laboral ja que s’adquirirà un
nivell de competitivitat més elevat: Per un costat l’objectiu fonamental del títol en CAFE és formar professionals que assumeixen la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l’esport, que és la que
s’exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l’aplicació de coneixements i tècniques
pròpies de les ciències de l’activitat física i de l’esport, i a l’adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir entre altres com a professor d’educació física, animador
o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.
Per altre costat, amb el títol de Grau en Fisioteràpia es pretén formar professionals fisioterapeutes generalistes,
amb preparació científica i capacitació suficient como per que puguin descriure, identificar, tractar i comparar
problemes de salut als que es poden donar resposta des de la Fisioteràpia, utilitzant el conjunt de mètodes,
procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics recuperin i adaptin a
persones afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l’estat
de salut, produïts com resultat d’una lesió, malaltia o altre causa; utilitzant també aquests medis en la promoció
i manteniment de la salut, i en la prevenció de les malalties i de les seves conseqüències.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 375

Tipus de títol: dos títols
oficials

Titulació: graduat o graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i graduat o graduada en Fisioteràpia Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits
Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en CAFE

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en CAFE

138

1r curs

4t curs

1r semestre
Estructura del cos humà 1
Fonaments en Fisioteràpia 1
Psicologia de l’activitat física i l’esport
Manifestacions bàsiques de la motricitat
Esports individuals i d’adversari 1
Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de l’exercici físic
2n semestre
Estructura del Cos Humà 2
Fonaments en Fisioteràpia 2
Valoració en Fisioteràpia 1
Pedagogia i principis didàctics de l’activitat física i esport
Esports col·lectius 1
Expressió corporal i dansa

1r semestre
Cinesiteràpia
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia
Pràctiques clíniques 3
Fonaments en fisioteràpia esportiva
Tècniques específiques de fisioteràpia esportiva
2n semestre
Fisioteràpia en especialitats clíniques
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 2
Metodologia en investigació
Pràctiques clíniques 4

2n curs
1r semestre
Fisiologia de l’exercici 2
Aprenentatge i desenvolupament motor
Esports individuals i d’adversari 2
Sociologia i història de l’activitat física i l’esport
Fisiopatologia 1
Valoració en Fisioteràpia 2
Procediments generals en Fisioteràpia 1
2n semestre
Fisiologia de l’exercici 1
Teoria i pràctica del joc motor
Teoria de l’entrenament 1
Biomecànica de l’activitat física i l’esport
Esports col·lectius 2
Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport

5è curs
1r semestre
Teoria de l’entrenament 3
Pràctiques clíniques 5
Pràctiques clíniques 6
2n semestre
Esports emergents
Promoció i prescripció d’exercici físic per a la salut
Gestió de l’esport
Disfuncions orgàniques i exercici físic
Pràctiques clíniques 7
Treball fi de grau CAFE
Treball fi de grau Fisioteràpia

3r curs
1r semestre
Ampliació d’esports col·lectius
Principis i bases de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
adaptat
Legislació i organització de l’esport
Intervenció i avaluació de l’ensenyament de l’activitat física
Ampliació d’esports emergents
Esport i recreació
2n semestre
Ampliació d’esports individuals i d’adversari
Activitats en el medi natural
Teoria de l’entrenament 2
Fisiopatologia 2
Procediments generals en fisioteràpia 2
Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia
Pràctiques clíniques 2
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Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
(doble grau)
www.doblegrauprimariacienciesesport.udl.cat
El doble itinerari de grau es justifica en base a la demanda que la nostra societat i, particularment, els estudiants han manifestat per tal de tenir
més oportunitats en la seva incorporació al món laboral. Fins ara, la doble formació havia de ser planificada pel propi estudiant, el qual havia
d’anar resolent totes les dificultats de manera individual (compatibilitzar horaris, gestió de convalidacions, etc.). Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis facilitarà a aquests estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini de cinc anys. La simultaneïtat d’estudis està
pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius. Aquest estudiant tindrà una dedicació a temps
complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa. La proposta del doble itinerari té en consideració criteris professionalitzadors i del context sociolaboral. Els dos títols obtinguts en aquesta doble formació donen més oportunitats a l’hora d’incorporar-se al món laboral i la formació obtinguda suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals. L’estudiant del doble itinerari de grau podrà optar les
mencions en educació Musical, menció en Necessitats Educatives Especials i Educació per a la diversitat, menció en Llengües Estrangeres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix artístic
Física
Fonaments de les arts
Geografia
Grec
Història de l’art
Llatí
Literatura catalana
Literatura castellana
Matemàtiques
Matemàtiques aplicades a les CC. SS.
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Cultura audiovisual
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l’empresa
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés
Prova d’Aptitud Personal

Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants
Preu per crèdit
Sortides professionals
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8,711

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
5,000
Capacitat de comunicació oral i escrita i habilitats d’expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura), així com coneixements en l’àmbit científic, matemàtic i social. Coneixement del món de la infància i la joventut. Aptituds, habilitats i capacitats
físiques bàsiques i condicionals necessàries per cursar amb aprofitament el grau en Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport. Interès pels processos d’ensenyament-aprenentatge. Capacitat de treball i disposició per participar en processos grupals. Interès pel món de l’esport. Tenir
habilitats de relació i interacció amb infants i joves per promoure canvis qualitatius a través de
l’educació i de l’esport.
25 (curs 2017-2018)
Per accedir a aquest doble grau cal realitzar dues Proves d’Aptitud Personal (PAP). Més informació: universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent

Nota de tall curs 2017-2018

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (tel. 973 706 501 deganat.fepts@udl.cat www.fce.udl.cat) i
Institut d’Educació Física de Catalunya (tel. 973 272 022 inefclleida@inefc.es www.inefc.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
35,77 euros
Els titulats podran exercir, entre altres, com a mestres d’educació física i/o mestres generalistes en Educació
primària així com animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 366

Tipus de títol: dos títols oficials

Titulació: graduat o graduada en Educació Primària i graduat o graduada en Ciències de l’Activitat Física Durada: 5 anys
i de l’Esport
Distribució dels crèdits
Matèries de formació bàsica
Mat. de formació didàctica i disciplinària

96
210

Matèries optatives

18

Pràcticum
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Treball de fi de grau

15

1r curs

4t curs

1r semestre
Teoria, història i contextos educatius
Sociologia de l’educació
Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport
Psicologia de l’activitat física i l’esport
Esports individuals i d’adversari I
Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de l’exercici físic
2n semestre
Processos didàctics i organitzatius
Família i escola
Fisiologia de l’exercici I
Esports col·lectius I
Teoria i pràctica del joc motor
Expressió corporal i dansa

1r semestre
Cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic
Nutrició i dietètica: Valoració de la composició corporal
2n semestre
Intervenció i avaluació de l’ensenyament de l’activitat física
Esports emergents
1r i 2n semestre
Aprenentatge de les Ciències Experimentals II
Didàctica de les Ciències Socials. Història General d’Europa
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III
Didàctica de l’Educació Artística
Pràctiques II

2n curs
1r semestre
Fisiologia de l’exercici II
Aprenentatge i desenvolupament motor
Manifestacions bàsiques de la motricitat
Estadística i metodologia investigació en activitat física i esport
2n semestre
Gestió de l’esport
Teoria de l’entrenament I
Biomecànica de l’activitat física i l’esport
Esports col·lectius II
Esports emergent
1r i 2n semestre
Numeració, càlcul i mesura
Ensenyament i aprenentatge de les llengües I
Música i arts visuals

5è curs
1r semestre
Menció EF: Continguts propis de l’educació física I
Menció EF: Continguts propis de l’educació física II
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües IV
Primers auxilis i patologies de l’activitat física i l’esport
Principis i bases de l’ensenyament de l’AF i l’EA
Legislació i organització de l’esport
Teoria de l’entrenament III
Pràctiques III (menció EF)
Treball fi de grau

3r curs
1r semestre
Geografia i Història de Catalunya
Ampliació d’esports col·lectius
Esports individuals i d’adversari II
2n semestre
Societat, Família i Escola II
Teoria de l’entrenament II
Promoció i prescripció d’exercici físic per a la salut
Ampliació d’esports individuals i d’adversari
1r i 2n semestre
Aprenentatge i Desenvolupament Personalitat II
Processos i Contextos Educatius II
Espai i forma
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II
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Fisioteràpia
www.fisioterapia.udl.cat
El Grau de Fisioteràpia pretén formar professionals fisioterapeutes generalistes, amb preparació científica i capacitats per a poder descriure,
identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pugui donar resposta des de la fisioteràpia S’utilitzaran amb aquest fi el conjunt
de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics, curin, recuperin i adaptin persones
afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l’estat de salut, produïts com a resultat d’una
lesió, malaltia o una altra causa. Aquestes eines es faran servir en la promoció i manteniment de la salut i en la prevenció de les malalties i de
les seves conseqüències. Tot això es fa considerant l’individu en la seva triple dimensió: biològica, psicològica i social, (model BIO-PSICO-SOCIAL), adquirint així una visió holística de la persona i del seu potencial tractament.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Matemàtiques
Química
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Nota de tall curs 2017-2018

9,948

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
7,470
Les realitats i necessitats actuals de la nostra societat fan que la disciplina de la fisioteràpia
estigui present en la majoria dels projectes d’atenció a les persones. Es tracta d’un ventall
d’actuació important, per la qual cosa el grau en Fisioteràpia presenta la possibilitat de finalitzar els estudis amb una de les dos mencions previstes en el pla d’estudis: Fisioteràpia en
Geriatria i Fisioteràpia Esportiva, i així es pot aprofundir en dos especialitats en continu desenvolupament i potencialment implantades en la nostra societat.
25 (curs 2017-2018)

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (tel. 973 702 443 deganat.fif@udl.cat www.fif.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Fisioterapeuta

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Fisioteràpia

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits

24

Formació bàsica

60

Obligatoris

96

Optatius

18

Pràctiques externes

54

Treball fi de grau

12

1r curs

3r curs

1r semestre
Estructura del cos humà 1
Funció del cos humà 1
Psicologia i habilitats comunicatives
Fonaments en fisioteràpia 1
2n semestre
Estructura del cos humà 2
Funció del cos humà 2
Física i Biomecànica
Fonaments en fisioteràpia 2
Valoració en fisioteràpia 1

1r semestre
Cinesiteràpia
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 1
Legislació, salut pública i administració sanitària
Pràctiques clíniques III
2n semestre
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 2
Fisioteràpia en especialitats clíniques
Metodologia en investigació
Pràctiques clíniques IV

2n curs
1r semestre
Fisiopatologia 1
Valoració en fisioteràpia 2
Procediments generals en fisioteràpia 1
Manifestacions bàsiques de la motricitat
Pràctiques clíniques 1
2n semestre
Fisiopatologia 2
Educació per a la salut
Procediments generals en fisioteràpia 2
Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia
Pràctiques clíniques 2

4t curs
1r semestre
Envelliment i dependència
Fonaments en fisioteràpia esportiva
Teràpies complementàries
Patologies cròniques i exercici físic
Pràctiques clíniques V
2n semestre
Tècniques específiques de fisioteràpia en geriatria
Tècniques específiques de fisioteràpia esportiva
Pràctiques clíniques VI
Pràctiques clíniques VII
1r i 2n semestre
Treball fi de grau
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Infermeria (Campus Lleida i Campus Igualada)
www.infermeria.udl.cat
El Grau en Infermeria posa èmfasi a formar infermeres generalistes amb preparació científica i humana i amb les aptituds necessàries per
identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes i per afrontar els reptes de la societat actual.
L’experiència clínica del grau en Infermeria està garantida per la realització de les pràctiques simulades en laboratoris d’habilitats, on els
alumnes adquireixen les habilitats necessàries per treballar en les diferents àrees assistencials. El pràcticum s’inicia a primer curs en hospitals,
centres sociosanitaris i àrees bàsiques de salut amb què la UdL té signats convenis de col·laboració. Mitjançant la realització del pràcticum,
el grau incorpora valors professionals i fa atenció als problemes més rellevants en les diferents àrees, que permetran integrar en la pràctica
professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Física
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut

Nota de tall curs 2017-2018

9,800 (Campus Lleida)
8,782 (Campus Igualada)

5,688 (Campus Lleida)
5,375 (Campus Igualada)
Proves per a + grans de 40 anys
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
7,000+entrevista personal
(Campus Lleida)
5,000+entrevista personal
(Campus Igualada)
Titulats universitaris
7,620 (Campus Lleida)
7,210 (Campus Igualada)
Aquest grau posa èmfasi a formar infermeres generalistes amb preparació científica i humana
i amb les aptituds necessàries per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de
cures de persones sanes o malaltes i per afrontar els reptes de la societat actual.
65 (Campus Lleida) 40 (Campus Igualada) (curs 2017-2018)

Altres

Perfil d’ingrés
Places de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent

Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants
Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia -Campus Lleida i Campus Igualada- (tel. 973 702 443 deganat.fif@udl.cat
www.fif.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Infermer/infermera

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Infermeria

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
Formació Bàsica

60

Obligatoris

78

Optatius

12

Pràctiques externes

81

Treball Fi de Grau

26

9

1r curs

3r curs

1r semestre
Bases biològiques per l’atenció a la persona: Anatomia
Bases biològiques per l’atenció a la persona: Fisiologia
Bases bioquímiques i nutricionals per l’atenció a la persona
Psicologia aplicada a les ciències de la salut i habilitats de comunicació
Fonaments teòrics i metodològics de les cures infermeres
2n semestre
Metodologia científica i bioestadística aplicada a les ciències de
la salut
Sociologia i salut comunitària i pública
Pràctica basada en l’evidència en el cuidatge integral de la persona 1
1r i 2n semestre
Pràctiques clíniques I

1r semestre
Cures d’infermeria familiar i comunitària 2
Cures d’Infermeria a la persona gran
Cures d’Infermeria en Salut mental
Cures d’Infermeria en Infància i Adolescència
2n semestre
Cures d’Infermeria de l’Adult 3
Pràctica basada en l’evidència en el cuidatge integral 3
1r i 2n semestre
Pràctiques clíniques III

2n curs
1r semestre
Bases fisiològiques i farmacològiques per l’ús i l’administració de
fàrmacs i prescripció infermera
Cures d’infermeria de l’Adult 1
Ètica i Legislació de les cures d’infermeria
Cures d’infermeria familiar i comunitària 1
2n semestre
Cures d’Infermeria de l’Adult 2
Gestió de les cures d’infermeria i serveis de salut
Pràctica basada en l’evidència en el cuidatge integral de la persona 2
Infermeria de la salut sexual i reproductiva
1r i 2n semestre
Bases fisiopatològiques per l’atenció a la persona
Pràctiques clíniques II

4t curs
1r i 2n semestre
Treball de fi de grau
Pràcticum
Optatives
Atenció al pacient al final de vida
Entorns i atenció a les persones amb necessitats especials
Gestió de la demanda
New trends in Health care: an International wiew I
New trends in Health care: an International wiew II
Salut i cooperació del desenvolupament
Salut laboral i infermeria del treball
TIC i salut aplicades a l’atenció a pacients crònics

27

Infermeria i Fisioteràpia (doble grau)
www.infermeria-fisioterapia.udl.cat
El doble Grau ofereix una formació específica i integrada en les dos disciplines, sense detriment en la formació específica de cadascuna, ben
al contrari, permet un professional amb capacitat per desenvolupar els dos rols, així doncs, amb un paper rellevant dins l’equip multidisciplinar; al poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció de les persones a l’integrar el corpus de coneixement de la infermeria i la
fisioteràpia.
Per tant, el doble Grau en infermeria i fisioteràpia ofereix una formació generalista de qualitat amb una atenció especial cap a la preparació
humanista, professional i científica dels nostres estudiants.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

Nota de tall curs 2017-2018

11,688

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
7,075
El doble Grau capacita per exercir la professió de fisioterapeuta generalista, entès com aquell
professional sanitari que ajuda a la prevenció, restauració i millora de l’estat funcional de les
persones en les seves diferents etapes de la vida, amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin valorar, identificar, diagnosticar i tractar problemes de salut des d’un abordatge fisioterapèutic. Per aquest motiu, s’utilitzarà un conjunt de cuidatges integrals basats en
mètodes, procediments, tècniques i actuacions des d’una perspectiva bio-psico-social, que
afavoreixin la recuperació, readaptació i millora de l’estat de salut en pacients amb tot tipus de
lesions, disfuncions, discapacitats o limitacions físiques i funcionals. A més a més tindrà també
una implicació directa en serveis de prevenció, promoció i manteniment de la salut. També
forma a un professional d’infermeria generalista, en base a la definició elaborada pel Consell
Internacional d’Infermeria (CIE, 2014); on defineix que la formació infermera ha de capacitar un
professional que sigui capaç d’oferir unes cures integrals a la persona, des del rol autònom i el
de col·laboració, a les persones, famílies i grups sense tenir cap factor personal, físic, cultural,
social o econòmic com a discriminatori. Essent els eixos de la professió la promoció de la
salut, la prevenció de les malalties i el tractament de persones malaltes, amb discapacitat o en
situacions terminals de malaltia. Així doncs, la funció infermeria es tenir cura de les persones
sanes o malaltes en totes les circumstàncies posibles.
25 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (tel. 973 702 443 deganat.fif@udl.cat www.fif.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus) i Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral.
Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de la salut, així com millorar les competències professionals per treballar tant en l’àmbit públic com privat.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 375

Tipus de títol: dos títols oficials

Titulació: graduat o graduada en Infermeria i Fisioteràpia

Durada: 5 anys

Distribució dels crèdits
Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia
Assignatures comunes cursades al Grau en Infermeria
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48
54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

141

Assignatures especifiques del Grau en Infermeria

132

1r curs

4t curs

1r semestre
Funció del cos humà 1
Estructura del cos humà 1
Psicologia aplicada a les ciències de la salut i habilitats de comunicació
Bases Bioquímiques en nutrició per l’atenció a la persona
Fonaments teòrics i metodològics de les cures infermeres
2n semestre
Funció del cos humà 2
Física i biomecánica
Estructura del cos humà 2
Fonaments en fisioteràpia 2
Valoració en fisioteràpia 1
Pràctiques clíniques 1

1r semestre
Patologies cròniques i exercici físic
Envelliment i dependència
Pràctiques clíniques 5
Cures d’Infermeria infància i adolescència
Cures d’Infermeria Salut Mental
Cures d’Infermeria familiar i comunitària 2
2n semestre
Pràctiques clíniques 3
Pràctiques clíniques 4
Optativa

2n curs
1r semestre
Valoració en fisioteràpia 2
Procediments generals en fisioteràpia 1
Manifestacions bàsiques de la motricitat
Bases fisiopatològiques per l’atenció a la persona
Bases fisiològiques i farmacològiques per l’ús i administració de
fàrmacs
Cures Infermeria de l’adult 1
2n semestre
Procediments generals en fisioteràpia 2
Infermeria de la salut sexual i reproductiva
Cures d’Infermeria d’Adult 2
Pràctica basada en l’evidència dels cuidatges integrals de la persona 2
Pràctiques clíniques 2

5è curs
1r semestre
Pràctiques clíniques 5
Pràctiques clíniques 6
Pràctiques clíniques 7
Optativa
2n semestre
Pràctiques clíniques 7
Treball final de grau (Fisitoteràpia)
Treball final de grau (Infermeria)

3r curs
1r semestre
Cinesiteràpia
Pràctiques clíniques 3
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 1
Legislació, salut pública i administració sanitària
Cures d’infermeria Gent Gran
Cures d’Infermeria familiar i comunitària 1
2n semestre
Cures d’Infermeria de l’Adult 3
Mètodes específics en fisioteràpia 2
Fisioteràpia en especialitats clíniques
Metodologia de la investigació
Pràctiques clíniques 4
Pràctica basada en l’evidència dels cuidatges integrals de la persona 3
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Medicina
www.graumedicina.udl.cat
El grau de Medicina té com objectiu l’estudi de l’ésser humà sa i malalt amb l’objectiu de prevenir, diagnosticar i tractar les seues malalties.
Per tant, aquest grau formarà professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió de metge. El pla d’estudis de Medicina està
orientat per tal que l’estudiant sigui competent com a professional mèdic, fent èmfasi en els objectius següents: conèixer els fonaments científics de la medicina, adquirir i desenvolupar els valors professionals, actituds i els comportaments ètics propis de la professió mèdica, adquirir
habilitats clíniques i de comunicació, conèixer els protocols d’actuació vinculats a la salut publica i a la prevenció de les malalties, saber trobar
i emprar correctament la informació científica. Desenvolupar i mantenir l’esperit crític i investigador al llarg de la vida professional.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Matemàtiques
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Nota de tall curs 2017-2018

12,311

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
8,910
La medicina és la ciència de la salut dedicada a l’estudi de l’ésser humà sa i malalt amb
l’objectiu de prevenir, diagnosticar i tractar les seues malalties. Aquest grau té com a finalitat
formar professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió de metge. Es fa
èmfasi en els objectius següents: Conèixer els fonaments científics de la medicina, adquirir i
desenvolupar els valors professionals, actituds i els comportaments ètics propis de la professió mèdica, adquirir habilitats clíniques i de comunicació, conèixer els protocols d’actuació
vinculats a la salut publica i a la prevenció de les malalties, saber trobar i emprar correctament
la informació científica i desenvolupar i mantenir l’esperit crític i investigador al llarg de la vida
professional.
110 (curs 2017-2018)

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat de Medicina (tel. 973 702 400 deganatm@fmedicina.udl.cat www.medicina.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
Exercici professional dins de l’àmbit públic i de l’àmbit privat.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 360

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Medicina

Durada: 6 anys

Distribució dels crèdits
Matèries de formació bàsica
Matèries obligatòries

30

62
268

Matèries optatives

24

Treball de fi de grau

6

1r curs

4t curs

1r semestre
Estructura i funció cel·lular
Bases moleculars de la vida
Bioestadística
Recursos informàtics i documentació
2n semestre
Anatomia microscòpica
Aparell locomotor
Genòmica humana
Metabolisme-endocrinologia

1r semestre
Malalties de l’aparell digestiu
Malalties endocrinològiques
Malalties de la sang i oncològiques
2n semestre
Malalties neurològiques, psiquiàtriques i de la visió
Medicina preventiva i epidemiològica
Optatives
1r i 2n semestre
Pràctiques assistencials III

2n curs

5è curs

1r semestre
Neurobiologia
Aparell cardiorespiratori
Aparells digestiu i genitourinari
Matèria transversal II
2n semestre
Comunicació i Medicina comunitària
Examen clínic
Bases microbiològiques de la infecció
Sistema immunitari
1r i 2n semestre
Pràctiques assistencials I

1r semestre
Malalties cutànies, autoimmunitàries i de l’aparell locomotor
Malalties infeccioses
Optatives
2n semestre
Ginecologia i obstetricia
Pediatria
Toxicologia i malalt crític
Optatives
1r i 2n semestre
Pràctiques assistencials IV

3r curs
1r semestre
Introducció a la Cirurgia, medicina preoperatòria i estudi per la
imatge
Anatomia patològica i fisiopatologia
Farmacologia general
Medicina legal
Bioètica
2n semestre
Malalties cardiològiques i nefrològiques
Malalties de l’aparell respiratori
ORL
Psicologia
1r i 2n semestre
Pràctiques assistencials II

6è curs
1r semestre
Clínica mèdica
Medicina de família
Clínica Psiquiàtrica
2n semestre
Clínica quirúrgica
Clínica pediàtrica
Clínica ginecològica i obstètrica
Treball de fi de grau

Optatives
Anàlisis clíniques
Anglès científic
Antropologia i ecologia humana
Cèl·lules mare
Habilitats pràctiques per a l’exercici de la medicina
Humanitats i medicina
Malalties infeccioses emergents i reemergents
Medicina d’urgències
Models estadístics en investigació mèdica
Neurociència
Psicobiologia
Salut mental
Salut pública global
Telemedicina
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Nutrició Humana i Dietètica
www.nutricio.udl.cat
El grau de Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu formar professionals que siguin capaços d’entendre el procés de la nutrició i aplicar
aquests coneixements en el camp de la dietètica, adquirir una formació bàsica per iniciar-se com a investigadors tant en l’àmbit de la nutrició
com en el de la dietètica i inculcar una formació transversal que els permeti treballar amb altres professionals de l’àmbit de les Ciències de la
Salut (equips multidisciplinaris), tant en la pràctica assistencial com en la investigació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Matemàtiques
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

Nota de tall curs 2017-2018

7,421

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,167+entrevista personal
Titulats universitaris
7,411
S’adreça a estudiants interessats en els processos de nutrició, en l’aplicació d’aquests coneixements en el camp de la dietètica, en l’adquisició d’ una formació bàsica per iniciar-se
com a investigadors tant en l’àmbit de la nutrició com en el de la dietètica. Obtindran doncs,
una formació transversal que els permetrà treballar amb altres professionals de l’àmbit de
les Ciències de la Salut (equips multidisciplinaris), tant en la pràctica assistencial com en la
investigació.
45 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat de Medicina (tel. 973 702 400 deganatm@fmedicina.udl.cat www.medicina.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
35,77 euros
Alimentació de persones malaltes. Treball en hospitals i en centres d’assistència primària
Indústries alimentàries. Treball en programes de recerca i en tasques d’informació i promoció de productes per
assegurar l’enllaç entre màrqueting, tecnologia i investigació i desenvolupament
Centres d’investigació d’organismes públics i privats. Treball en equips de recerca bàsica o aplicada, tant en el
camp clínic com en el de la nutrició comunitària
Consum i educació alimentari-nutricional. Treball en l’àmbit de la informació i l’educació (centres d’informació
al consumidor, associacions de malalts crònics, escoles, etc.)
Activitats docents. Tasca docent en ensenyaments reglamentats o no, personal sanitari, personal de serveis
de restauració, etc.
Activitats diverses. Treball d’assessorament tècnic, organització de serveis en diferents àmbits (geriàtrics, centres esportius, etc.)
Exercici lliure de la professió. Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, ràdio, televisió i d’altres

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Nutrició Humana i Dietètica

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
Matèries de formació bàsica
Matèries obligatòries

114

Matèries optatives

30

Treball de fi de grau

6

Pràcticum

32

60

30

1r curs

3r curs

1r semestre
Biologia i genètica
Anatomia humana
Química bàsica
Antropologia
2n semestre
Bioquímica i metabolisme
Fisiologia
Bioestadística
Psicologia

1r semestre
Epidemiologia de la nutrició
Dietètica
Bioètica i Deontologia
Economia i empresa alimentària
2n semestre
Salut pública i nutrició comunitària
Nutrició clínica i dietoteràpia
Dietètica aplicada
Qualitat i seguretat alimentària

2n curs

4t curs

1r semestre
Bromatologia
Metabolisme i nutrició
Microbiologia i parasitologia dels aliments
Nutrició
2n semestre
Fisiopatologia
Processat dels aliments
Higiene dels processos alimentaris
TIC aplicades a la nutrició

1r semestre
Alimentació i esport
Components bioactius dels aliments
Sistemes de restauració col·lectiva i càtering
Psicopatologia de l’alimentació
Nutricèutics i envelliment
Nutrició en pacients crítics i dependents
Matèria transversal
2n semestre
Nutrigenòmica
Pràcticum
Treball de fi de grau
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Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia (doble grau) (Campus Igualada)
www.nutricio-fisioterapia.udl.cat
El doble Grau ofereix una formació específica i integrada en les dos disciplines, sense detriment en la formació específica de cadascuna, ben
al contrari, permet un professional amb capacitat per desenvolupar els dos rols, així doncs, amb un paper rellevant dins l’equip multidisciplinar; al poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció de les persones a l’integrar el corpus de coneixement de la fisioteràpia i la
nutrició humana i dietètica.
Per tant, el doble Grau en Nutrició humana i dietètica i Fisioteràpia ofereix una formació generalista de qualitat amb una atenció especial cap
a la preparació humanista, professional i científica dels nostres estudiants.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Matemàtiques
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

Nota de tall curs 2017-2018

10,160

5,000
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
7,960
El doble Grau capacita per exercir la professió de fisioterapeuta generalista, entès com aquell
professional sanitari que ajuda a la prevenció, restauració i millora de l’estat funcional de les
persones en les seves diferents etapes de la vida, amb preparació científica i capacitació
suficient perquè puguin valorar, identificar, diagnosticar i tractar problemes de salut des d’un
abordatge fisioterapèutic. De la mateixa manera capacita per exercir la professió de dietista-nutricionista generalista entès com un professional de la salut reconegut com un expert en
alimentació, nutrició i dietètica amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o
grup per tal de millorar el seu estat de salut i la qualitat de vida actuant en la prevenció i promoció de la salut, el tractament de malalties tant des de l’àmbit clínic i comunitari com en la
restauració col·lectiva i la indústria alimentària, utilitzant els seus coneixements i eines per tal
d’afavorir que la població mantingui el seu estat de salut mitjançant una alimentació saludable
i de qualitat.
20 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia -Campus d’Igualada- (tel. 973 702 443 deganat.fif@udl.cat www.fif.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
El professional amb aquesta formació podrà treballar en diferents àmbits específics aplicant els coneixements
adquirits en els dos ensenyaments de forma independent, però també en aquells llocs de treball en el que
es demanda un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d’ambdós professions, tant a l’àmbit
públic com privat.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 375

Tipus de títol: dos títols oficials

Titulació: graduat o graduada en Nutrició i Dietètica i graduat o graduada en Fisioteràpia

Durada: 5 anys

Distribució dels crèdits
Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia
Assignatures comunes cursades al Grau en Nutrició Humana i Dietètica

34

54
57

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

138

Assignatures especifiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

126

1r curs

4t curs

1r semestre
Funció del cos humà 1
Estructura del cos humà 1
Fonaments en Fisioteràpia 1
Química bàsica
Antropologia
Biologia i genètica
2n semestre
Funció del cos humà 2
Valoració en Fisioteràpia 1
Física i Biomecànica
Estructura del cos humà 2
Fonaments en Fisioteràpia 2
Bioquímica i metabolisme

1r semestre
Envelliment i dependència
Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària
Psicologia i habilitats comunicatives
Nutrició clínica i dietoteràpia
Nutrició en pacients crítics i dependents
2n semestre
Fisioteràpia en especialitats clíniques
Qualitat i seguretat alimentària
Salut pública i nutrició comunitària
Nutrigenòmica

2n curs
1r semestre
Fisiopatologia 1
Valoració en Fisioteràpia 2
Procediments generals en Fisioteràpia 1
Bromatologia
Nutrició
2n semestre
Fisiopatologia 2
Procediments generals en Fisioteràpia 2
Bases nutricionals i farmacològiques a fisioteràpia
Processat d’aliments
Microbiologia i parasitologia dels aliments

5è curs
1r semestre
Fonaments en Fisioteràpia Esportiva
Pràctiques clíniques 3
Pràctiques clíniques 4
Pràctiques clíniques 5
2n semestre
Pràcticum
Treball de fi de grau de NHD i Fisioteràpia

3r curs
1r semestre
Cinesiteràpia
Pràctiques clíniques 1
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 1
Epidemiologia de la nutrició
Dietètica
Economia i empresa alimentària
2n semestre
Pràctiques clíniques 2
Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia 2
Higiene dels processos alimentaris
TICS aplicades a la nutrició
Bioestadística
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Psicologia
www.psicologia.udl.cat
L’objectiu general del títol de grau en Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervindre en l’àmbit individual i social al
llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.
Per aconseguir aquests objectius, el titulat del grau en Psicologia ha de demostrar coneixements i comprensió de:
1. Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, així com la seua influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, amb la finalitat de promoure la qualitat de vida de les persones
i de la societat.
2. Els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
3. Els factors culturals, antropològics i els principis psicosocials que intervene en el comportament dels individus, dels grups i de les
organitzacions.
4. Els dissenys, mètodes i tècniques d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació dels resultats.
Els diversos camps d’aplicació de la psicologia i dels coneixements necessaris per incidir en ella i per promoure la qualitat de vida en els
individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’educatiu, el clínic i de la salut, el del treball i les organitzacions, i el comunitari.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Matemàtiques
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Física
Química
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Nota de tall curs 2017-2018

7,988

5,250
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,833+entrevista personal
Titulats universitaris
6,470
Interès per aspectes relacionats amb la salut i la qualitat de vida. Compromís social i compromís ètic. Competències emocionals tant personals com interpersonals, rellevants per a
l’exercici de la professió. Capacitat d’adaptació a noves situacions i per al treball en equip.
60 (curs 2017-2018)

Perfil d’ingrés
Places de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Preu per crèdit
Sortides professionals

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (tel. 973 706 501 deganat.fepts@udl.cat www.fce.udl.cat)
Presencial
Tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
35,77 euros
Aquest grau habilita per poder exercir la professió de psicòleg en els termes previstos per la llei i proporciona
les competències professionals de la psicologia, amb excepció dels camps en què titulacions oficials de nivell
superior estableixin competències específiques o especialment regulades.

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 240

Tipus de títol: oficial

Titulació: graduat o graduada en Psicologia

Durada: 4 anys

Distribució dels crèdits
Matèries de formació bàsica
Matèries obligatòries

36

60
102

Matèries optatives

48

Treball de fi de grau

18

Pràcticum

12

1r curs

3r curs

1r semestre
Psicobiologia del desenvolupament humà
Estructura i funció del sistema nerviós
Atenció i percepció
Història de la Psicologia
Mètodes d’investigació en Psicologia
2n semestre
Comportament humà i evolució
Motivació, emoció i memòria
Desenvolupament humà en contextos educatius i socials
Estadística bàsica
Aprenentatge i condicionament

1r semestre
Llenguatge i raonament
Avaluació psicològica
Diagnòstic en educació
Avaluació i intervenció psicosocial
Pràctiques I
2n semestre
Intervenció cognitivoconductual
Intervenció en dificultats de l’aprenentatge i transtorns del
desenvolupament
Avaluació i intervenció psicològica en organitzacions
Pràctiques II
Optativa

2n curs
1r semestre
Estadística inferencial en Psicologia
Psicologia de la personalitat
Psicologia diferencial
Psicologia del cicle vital
Psicologia social
2n semestre
Psicometria
Neurociència i conducta
Psicopatologia
Psicologia de l’educació
Psicologia dels grups i de les organitzacions

4t curs
1r semestre
Pràctiques III
Optatives
2n semestre
Optatives
2r i 2n semestre
Treball de fi de grau
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Veterinària i Ciència i Producció Animal (doble grau)
www.doblegrauvetcpa.udl.cat
Al Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal s’imparteixen els coneixements que permeten la formació d’un professional que,
complint tots els requisits legals que impliquen el desenvolupament de les ciències veterinàries, estigui especialitzat en l’àmbit de la producció animal. La formació al Doble Grau inclou el desenvolupament dels coneixements en medicina veterinària clínica, la producció animal i la
higiene i seguretat alimentaria. De fet, aquestes són les àrees d’inserció laboral majoritàries i que corresponen als tres perfils clàssics que
formen el nucli central d’aquets estudis. És cert que l’administració pot constituir un “nínxol” laboral important però els camps majoritaris són
al sector privat, i concretament al camp de la producció animal i la medicina. En el camp de la Producció Animal els estudiants adquireixen les
competències que els permetran desenvolupar la seva activitat laboral en les diferents indústries del sector que fan referència a la gestió, la
millora i la nutrició, però també en les que fan referència al benestar i la protecció animal. En relació a la medicina veterinària, els coneixements
adquirits els permeten integrar-se en aquelles institucions públiques i privades que es dediquen a ella, així com exercir, de forma privada, la
clínica veterinària des d’un punt de vista multidisciplinar. Aquests estudis també abasten àrees d’una important projecció laboral com són
la seguretat alimentària, l’epidemiologia i la medicina preventiva de les especies de companyia més convencionals, però també d’aquelles
exòtiques o alternatives.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS

Preferència d’accés (2018)
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
Ciències de la Terra i mediambientals
Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències de la Salut
Altres
Proves per a + grans de 40 anys

Perfil d’ingrés

Places de nou ingrés

Preu per crèdit
Sortides professionals
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10,872

5,438
consultar UdL
(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys
5,000+entrevista personal
Titulats universitaris
7,970
S’adreça a estudiants amb interès per treballar dins del món animal, la seva medicina, la producció i la salut pública. L’objectiu principal d’aquest doble grau és formar veterinaris amb una
especialització cap a la producció d’animals de renda (vaquí, oví, porcí, aviram,...) que puguin
incorporar-se al sector productiu ramader i contribuir al seu desenvolupament.
60 (curs 2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Centre docent
Modalitat
Horari
Idioma de docència
Pràctiques
Mobilitat d’estudiants

Nota de tall curs 2017-2018

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (tel. 973 702 089 de@etsea.udl.cat www.etsea.udl.cat)
Presencial
Matí i tarda
Català, castellà i anglès
Obligatòries en empreses i institucions
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
39,53 euros
1) Producció Animal
1.1 Directius i Tècnics en empreses ramaderes
1.2 Tècnics en Nutrició Animal
1.3 Tècnics en Genètica i Millora
1.4 Organismes sectorials
1.5 Directius i Tècnics en empreses de reproducció i selecció genètica
1.6 Tècnics en animalaris, zoos, espais protegits i parcs naturals
2) Medicina Veterinària
2.1 Medicina i sanitat en clíniques i hospitals privats
2.2 Medicina i sanitat en organismes sectorials
2.3 Titulars veterinaris sector públic
2.4 Clínica privada multidisciplinària
2.5 Tècnics i assessors en etologia, comportament i benestar animal
3) Higiene i Inspecció
3.1 Inspecció i Higiene
3.2 Tècnics en seguretat alimentària
3.3 Inspecció i higiene d’escorxador i altres instal·lacions
3.4 Titulars veterinaris
3.5 Directius i Tècnics en empreses de tecnologia alimentària
4) Docència, Instituts, escoles de capacitació, Universitats

PLA D’ESTUDIS
Total de crèdits ECTS: 369

Tipus de títol: dos títols oficials

Titulació: graduat o graduada en Veterinària i graduat o graduada en Ciència i Producció Animal

Durada: 6 anys

Distribució dels crèdits
Matèries obligatòries

309

Matèries optatives

30

Pràctiques externes

12

Treball de fi de grau

18

1r curs

4t curs

1r semestre
Anatomia animal I
Biologia animal
Fisiologia animal I
Introducció a la producció animal
Química
2n semestre
Agronomia
Anatomia animal II
Bioquímica
Estadística aplicada
Fisiologia animal II

1r semestre
Anatomia patològica especial veterinària
Cirurgia animal i medicina interna
Diagnòstic per imatge
Farmacologia general
Produccions ramaderes alternatives
2n semestre
Clínica i sanitat d’aus
Clínica i sanitat de porcí
Clínica i sanitat de remugants
Clínica i sanitat d’èquids
Terapèutica i toxicologia veterinària

2n curs

5è curs

1r semestre
Economia rural i d’empresa
Genètica
Microbiologia i immunologia
Parasitologia
Patologia general i propedèutica
2n semestre
Benestar animal
Malalties infeccioses i parasitàries
Millora animal
Reproducció animal
1r i 2n semestre
Nutrició animal

1r semestre
Clínica i sanitat d’animals exòtics
Clínica i sanitat d’animals silvestres
Diagnòstic de malalties infeccioses i parasitàries
2n semestre
Productes ramaders
Assignatures optatives
1r i 2n semestre
Clínica i sanitat d’animals de companyia

3r curs
1r semestre
Cadena alimentària, aliments, seguretat i traçabilitat
2n semestre
Zoonosis, salut pública i bioseguretat
Producció i gestió d’aus
Producció i gestió de porcs
Producció i gestió de remugants

6è curs
1r semestre
Higiene i inspecció
Tecnologia alimentària
Pràctiques en empresa
2n semestre
Rotatori en producció i gestió d’aus
Rotatori en producció i gestió de porcí
Rotatori en producció i gestió de remugants
Rotatori sanitat-clínic-escorxador-indústria
1r i 2n semestre
Treball de fi de grau en Ciència i producció animal
Treball de fi de grau en Veterinària
Optatives
Biotecnologia animal (anglès)
Equipament i control ambiental d’allotjaments ramaders
Experimentació animal i gestió de centres d’experimentació
Fabricació de pinsos
Gestió de la fauna silvestre
Gestió de subproductes i residus ramaders
Producció ecològica
Matèria transversal
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Enllaços
d’interès
Allotjament:

Òrgans de govern:

Alumnes:

Recerca:

Beques i ajuts per a l’estudiantat:

Servei d’Esports:

Campus Iberus:

Informació i Orientació Universitària:

Centres:

Servei de Biblioteca i Documentació:

Consell de l’Estudiantat:

Servei de Gestió Acadèmica:

Convalidacions de crèdits als alumnes de CFGS:

Serveis Culturals:

Espai Secundària:

Serveis UdL:

Estudis:

Transport:

Futurs alumnes:

Universitat d’Estiu:

Guia de serveis:

Ajuntament de Lleida:

Institut de Llengües:

Diputació de Lleida:

Oficina de Desenvolupament i Cooperació:

Joventut:

Oficina de Proves d’Accés a la Universitat:

Lleida:

Oficina de Relacions Internacionals:

Patronat de Turisme:

www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
www.udl.cat/perfils/alumnes.html
www.campusiberus.es
www.udl.cat/estudis/estudis_centres.html
www.estudiantat.udl.cat
www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/CFGS
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
www.udl.cat/estudis.html
www.udl.cat/perfils/f_alumnes.html
repositori.udl.cat/handle/10459.1/41535
www.udl.cat/serveis/sl.html
www.udl.cat/serveis/ODEC.html
www.pau.udl.cat

www.udl.cat/serveis/ori.html

www.udl.cat/organs.html
www.udl.cat/organs/vicerectors/vri.html
www.udl.cat/serveis/esports.html
www.udl.cat/serveis/seu.html
www.bib.udl.cat

www.udl.cat/serveis/aga.html
www.udl.cat/serveis/culturals.html
www.udl.cat/serveis.html
www.udl.cat/serveis/seu/transport.html
www.udl.cat/serveis/estiu.html
www.paeria.cat

www.diputaciolleida.cat
www.paeria.cat/joventut
www.lleida.org
www.lleidatur.com

Turisme Lleida:

www.turismedelleida.cat

Viu a Lleida:

cat.lleida.com
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Vicerectorat d’Estudiants
Informació i Orientació Universitària
Vicerectorat d’Estudiants
Servei d’Informació i Atenció Universitària

Tel. 973 003 588
info@udl.cat
www.udl.cat
universitatdelleida

L 1583-2017

@udlsiau
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