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Una universitat 
compromesa amb  
la qualitat
La universitat és la forma organitzada i sistemàtica de 
generar i transmetre coneixement. Catalunya disposa de 
grans i prestigioses universitats, i d’universitats més petites, 
també molt prestigioses. La Universitat de Vic forma part de 
les segones i es caracteritza per estar situada a la ciutat de 
Vic —a setanta quilòmetres de Barcelona, en un entorn i un 
ambient ideals per a l’estudi—, i per ser una universitat de 
relació. El seu lema “Qualitat acadèmica, qualitat humana”, 
posa de manifest la importància que donem a la formació 
i a la relació entre alumnat i professorat, dos fets que van 
estretament lligats i que sovint només són possibles en les 
universitats menys massificades.
La relació personal entre professorat i estudiants és la 
base d’un ensenyament que té en compte les aptituds i 
requeriments de cada alumne, el seu procés d’aprenentatge 
i la seva evolució com a persona. Aquest model acadèmic 
basat en la formació integral de l’estudiant només és 
possible partint de grups-classe reduïts que permeten una 
atenció individualitzada que facilita el desenvolupament 
personal i professional dels i les estudiants. 
La Universitat de Vic dóna als seus ensenyaments un 
enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les 
necessitats canviants de la societat, i adopta una posició 
activa, a través de diversos serveis, per garantir als seus 
titulats una plena i satisfactòria inserció professional.
La Universitat de Vic està regida per la Fundació 
Universitària Balmes, el Patronat de la qual està format per 
representants de l’Ajuntament de Vic i altres ajuntaments 
de l’entorn, la Generalitat de Catalunya i de la societat civil. 
Amb aquest model propi de control públic i gestió privada, la 
nostra universitat s’ha dotat d’un sistema de gestió eficient, 
responsable i àgil.
La voluntat de servei públic de la nostra universitat 
es manifesta —entre altres característiques— pel 
finançament a través d’un contracte programa amb la 
Generalitat de Catalunya, i amb la participació de la UVic 
en el sistema general de Preinscripció Universitària de 
Catalunya.
Confio que aquest catàleg dels ensenyaments de la 
Universitat de Vic, que enguany celebrarà 15 anys del seu 
reconeixement per unanimitat del Parlament de Catalunya, 
et serveixi d’orientació sobre els nostres graus, màsters i 
programes de doctorat. Però pensa que on trobaràs sempre 
una informació actualitzada i més detallada és en el nostre 
web www.uvic.cat.
I si t’interesa una informació més personalitzada, no dubtis 
a posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon o a visitar-
nos personalment.

Jordi Montaña
Rector
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La Universitat de Vic és de titularitat pública i de 
gestió privada, regida per una fundació amb majoria 
de representants de l’Ajuntament de Vic, d’altres 
ajuntaments del territori i de la Generalitat de 
Catalunya.

•  ofereix 27 graus, 14 màsters i 7 programes de 
doctorat pensant en la formació global de les 
persones i en la seva inserció professional.

•  Compta amb 5.100 estudiants de títols oficials i prop 
de 5.000 de formació continuada.

• sense llistes d’espera per a l’accés als equipaments.

•  Disposa de bones comunicacions (a una hora de 
Barcelona) i d’una oferta de residències de qualitat. 

•  situada en un entorn de ciutat-universitat ideal per 
a l’estudi i la formació.

•  manté convenis amb 120 universitats estrangeres.

•  Adaptada a l’Espai Europeu d’Educació superior.

•  Compromesa amb la innovació i el desenvolupament 
sostenible.

PREUs I BEQUEs

•  El preu mitjà d’un curs acadèmic de grau és de 
4.950€, amb diverses opcions de pagament. 
www.uvic.cat/titulacions

•  Un de cada tres estudiants té beca gràcies a un 
sistema de beques adaptat a les necessitats 
personals. 
www.uvic.cat/beques

sERVEIs UNIVERsItARIs
• servei d’Estudiants
• servei d’Esports 
• servei d’Inserció Laboral
• serveis Lingüístics
• servei d’orientació Psicopedagògica
•  servei d’Atenció per a Estudiants amb Discapacitat
• servei d’Audiovisuals 
• Aula d’Autoaprenentatge 
• Aules d’Informàtica
• Biblioteca 
• Borsa d’Habitatge
• Campus Virtual 
• Escola d’Idiomes 
• oficina de Gestió Cultural
• oficina de Relacions Internacionals 

www.uvic.cat/vidauniversitaria

VIURE A VIC

Vic és una ciutat de poc més de 40.000 habitants, 
dinàmica, segura, acollidora, ben comunicada i amb 
una àmplia oferta cultural.

•  Hi pots viure en una residència universitària, mixta o 
femenina (pensió completa de 620€ de mitjana).

•  Hi pots viure en pisos d’estudiants (180€ per 
persona de mitjana).

•  Pots formar part del programa “Viure i conviure”, 
allotjament gratuït vivint amb una persona gran.

•  La Borsa d’Habitatge de la UVic t’ajudarà a trobar el 
millor lloc on viure.

•  Hi pots practicar esport a les instal·lacions 
esportives del Club Patí Vic, que són gratuïtes per als 
estudiants.

www.uvic.cat/allotjament

QUALITAT ACADÈMICA, QUALITAT HUMANA

L’opció d’estudiar a Vic és fer una aposta per la qualitat educativa i de vida 
en una ciutat universitària a la mesura humana.
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GRAU EN tRADUCCIó I INtERPREtACIó
Aquest grau, que s’ofereix en format presencial i online, forma persones qualificades 
per fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos (traducció literària, 
jurídica, cientificotècnica, audiovisual). Aquesta formació també es pot aplicar a 
la creació, correcció i revisió de textos, a la interpretació per als serveis públics, 
a la docència de les llengües, a les relacions públiques o al treball en mitjans de 
comunicació. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Informàtica I 6 Llengua A II 6

Llengua A I 6 Llengua B II 6

Llengua B I 6 Llengua C II 6

Llengua C I 6 Llengua Complementària II 6

Llengua Complementària I 6 teoria i Pràctica de la 
traducció B-A 6

2n curs

Llengua A III 6 Història. El món des de la 
II Guerra mundial 6

Llengua B III 6 Iniciació a la Interpretació 
B-A 3

Llengua C III 6 Llengua A IV 3

Llengua i traducció A-A   - 
Català-Espanyol 6 Llengua B IV 3

traducció General B-A I 6 Llengua C IV 6

traducció General B-A II 3 Llengua i traducció A-A   - 
Espanyol-Català 6

3r curs

Documentació Aplicada a la 
traducció 3 taller de Llengua Aplicada 

A 3

Informàtica II 3 tècniques d’Interpretació 
simultània B-A 6

Llengua C V 6 terminologia 6

tècniques d’Expressió Escrita A 3 traducció C-A I 6

tècniques d’Interpretació 
Consecutiva B-A 3 traducció de textos 

Científics i tècnics B-A I 6

traducció Audiovisual B-A 6 traducció jurídica i 
Econòmica B-A II 3

traducció jurídica i 
Econòmica B-A I 6

4t curs

Formació per a la Inserció 
Laboral i Pràctiques 3 optatives 21

optatives 39 traducció C-A III 3

traducció C-A II 6 treball de Fi de Grau 6

L’oferta d’optativitat està condicionada a la demanda.

Trets diferencials 

modalitats d’ensenyament presencial i 
online, que faciliten que persones amb 
limitacions d’horari o de distància es 
formin en traducció i Interpretació. 

Els alumnes presencials tenen accés a 
aules d’informàtica amb programes de 
traducció assistida per ordinador, i els 
d’Interpretació compten amb cabines i 
laboratoris per practicar la interpreta-
ció consecutiva i simultània. Els estudi-
ants online disposen d’una plataforma 
educativa que facilita l’adquisició de 
les competències esmentades i poden 
utilitzar les instal·lacions i serveis de la 
Universitat sempre que ho necessitin.

Grups reduïts i seguiment persona-
litzat del treball dirigit i autònom dels 
estudiants per part del professorat en 
les dues modalitats d’ensenyament. 

L’extens programa de pràctiques en 
institucions i empreses permet adquirir 
experiència i establir contactes que 
sovint acaben en ofertes de treball. 

Llengua A (Català i Espanyol)
Llengua B (Anglès)
Llengua C (Francès o Alemany)

Internacional

tots els estudiants poden cursar un 
o dos semestres en una universitat 
estrangera. La Facultat té programes 
d’intercanvi amb universitats del 
Regne Unit, Polònia, França, Eslovènia, 
Bèlgica, Alemanya, República 
txeca, Romania, Finlàndia, Itàlia 
i els Estats Units. Els estudiants 
d’Interpretació poden fer les pràctiques 
a les Nacions Unides de Viena.

ItINERARIs
• Traducció i Interpretació
• Traducció Avançada
•  Estudis Europeus

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit de la traducció: freelance, 

en agències, empreses, equips de 
documentació, gestió de projectes 
de traducció, localització de 
productes, traducció jurada. 

•  Àmbit de la interpretació: de 
conferències, freelance, en agències, 
en organismes internacionals.

•  Àmbit de la llengua: correcció 
i revisió de textos (redacció i 
correcció periodística), docència.

• Lexicografia i terminologia.

•  Àmbit dels mitjans de 
comunicació: treball en el món 
de la ràdio, de la televisió i del 
cinema, doblatge i subtitulació.

•  Àmbit de l’empresa: treball 
en el món de l’empresa i les 
relacions públiques, del 
turisme, en organismes 
internacionals i empreses amb 
relacions internacionals. 

moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• online  

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de Coneixement: Arts i Humanitats

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Com a continuació d’aquests estudis, la UVic ofereix 
un màster Universitari en Traducció Especialitzada 
i el Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures.
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GRAU EN DIssENY (BAU - Barcelona)

La finalitat de BAU Escola Superior de Disseny és formar dissenyadors capaços d’entendre 
els canvis socials, culturals i econòmics que fan que el disseny sigui actualment un valor 
estratègic per donar resposta a les demandes de la nostra societat. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Fonaments del Disseny I / II 12

taller de Dibuix Artístic 6

taller de Color 6

Eines Informàtiques I / II 12

taller d’Expressió i Comunicació 6

Iconografia i Comunicació  6

Antropologia sociocultural 6

Estètica i teoria de les Arts 6

2n curs

Llenguatges Audiovisuals I / II 12

taller tridimensional 6

Economia, Empresa i Disseny 6

Expressió Gràfica I / II 12

taller de Creativitat 6

Iniciació als Projectes de Disseny I / II 12

Història del Disseny 6

3r curs 
Vegeu itinerari curricular (gràfic i comunicació visual,  
interiors, moda o audiovisual)

optatives 60

4t curs 
Vegeu itinerari curricular (gràfic i comunicació visual, 
interiors, moda o audiovisual)

optatives 42

treball de Fi de Grau 12

Pràctiques Externes 6

Trets diferencials 

El pla d’estudis del grau en Disseny      
s’articula de manera simultània amb 
continguts provinents de la cultura, 
l’art i les eines, desenvolupant un 
procés projectual propi. La integració 
d’aquest plantejament obre el punt de 
mira dels estudiants, afavorint el seu 
procés creatiu i la seva capacitat per 
reinventar-se.

La metodologia de BAU Escola 
superior de Disseny es caracteritza 
per una filosofia de treball oberta i 
integradora i un sistema de seguiment 
personalitzat de l’alumne, vetllant pel 
seu procés individual, des del respecte 
i el diàleg, per ajudar-lo a créixer com 
a professional i com a persona

BAU. Escola  
Supe rior de  
Disseny
Centre adscrit a la Universitat de 
Vic i emplaçat al 22@ de Barcelona, 
actualment BAU és un dels centres 
de formació en disseny més 
grans i moderns de Barcelona, on 
s’imparteixen els estudis universitaris 
següents: Grau en Disseny, Diploma 
en Disseny Bau Nit, màsters i 
Postgraus, Universitat d’Estiu, Cursos 
d’Especialització i workshops.

 

mENCIoNs
Els itineraris s’orienten a professionalit-
zar la formació de l’estudiant en els 
àmbits següents:

•  Disseny Gràfic i Comunicació Visual 
• Disseny Audiovisual
• Disseny de Moda
• Disseny d’Interiors

Per obtenir una menció del Grau en 
Disseny, l’estudiant ha de superar 96 
ECts optatius d’un itinerari formatiu.
L’estudiant que hagi finalitzat el Grau en 
Disseny amb una menció, podrà fer 96 
ECts optatius d’un altre itinerari formatiu 
diferent per obtenir una altra menció.

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit del disseny gràfic i comunicació 

visual: Dissenyador freelance, disse-
nyador en equips multidisciplinaris 
de disseny, director d’art, dissenyador 
gràfic en tots els camps professionals 
(editorial, packaging, identitat corpora-
tiva, multimèdia, publicitat...), agències 
de publicitat o comunicació. 

•  Àmbit del disseny audiovisual: Disseny 
audiovisual en agències de comunica-
ció, agències de publicitat, empreses 
de comunicació multimèdia, mitjans de 
comunicació audiovisuals (televisió), 
videoartista. 

•  Àmbit del disseny de moda: 
Dissenyador en empreses tèxtils i de 
moda (prét-a-porter, sportwear, llen-
ceria, bany...), coordinador i gestor/a de 
produccions de moda.

•  Àmbit del disseny d’interiors: estudis 
de disseny d’interiors (escenografia, 
espais comercials, muntatge d’exposi-
cions, habitatge...), estudis d’arquitec-
tura...

Centre: BAU, Escola superior de Disseny 
(Barcelona).
Branca de Coneixement: Arts i Humanitats. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

CENtRE VINCULAt A LA
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GRAU EN LLENGÜEs APLICADEs I ComUNICACIó 
INtERCULtURAL
Ofereix uns estudis de llengües que capaciten els estudiants com a comunicadors en 
diferents àmbits de la societat i l’economia internacional, tant en la llengua pròpia com en, 
almenys, dues més. Els estudiants de la UVic adquireixen competències específiques que 
permeten als graduats moure’s especialment en dos àmbits: l’empresarial i l’institucional. 

PLA D’EstUDIs
Matèries Caràcter ECTS 

Mòdul 1: Llengua

Llengua FB 30 

tècniques d’Expressió oral i Escrita oB 9 

Mòdul 2: Idioma Modern 1

Idioma modern  1 FB 18 

Ampliació d’Idioma modern  1 oB 21 

Mòdul 3: Idioma Modern 2

Idioma modern 2 FB 24 

Ampliació d’Idioma modern 2 oB 18 

Mòdul 4: Cultura i Societat

Fonaments i tendències de la Cultura i la societat d’Europa oB 15 

Cultura i societat de les Llengües i Idiomes moderns oB 9 

Història FB 6

Literatura I FB 6

Mòdul 5: Comunicació Intercultural

teoria i Pràctica de la Comunicació Intercultural oB 12 

Gestió d’organitzacions oB 6

Mòdul 6: Traducció i Interpretació

teoria i Pràctica de la traducció (Idioma 1 – Llengua) oB 6

tècniques d’Interpretació oB 6

Mòdul 7: Matèries Instrumentals

Informàtica FB 6

Informàtica Avançada oB 3

Documentació oB

Pràctiques Externes oB 6

Mòdul 8: Comunicació Internacional en Organitzacions i Empreses

Empresa i Comerç Internacionals oPt 12 

Dret Empresarial oPt 6

Economia d’Empresa oPt 6

Interacció i mediació Intercultural oPt 6

Mòdul 9: Ensenyament de Llengües

Pedagogia oPt 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües oPt 12 

Literatura II oPt 6

Literatura de l’Idioma modern 1 oPt 6

Mòdul 10: Matèries Complementàries

Ampliació de la traducció oPt 24 

Idioma modern 3 oPt 24 

Estudis de Gènere oPt 3

Inclusió social oPt 3

Antropologia Cultural oPt 6

Mòdul 11: Treball de Fi de Grau

treball de Fi de Grau oB 6

Trets diferencials 

El Grau aposta per la comunicació 
intercultural en el món empresarial i 
institucional, i per una introducció al 
món de l’ensenyament de llengües 
que obre portes a dos àmbits amb 
bones perspectives de futur laboral. 

s’ofereix en modalitat d’ensenyament 
presencial i online per facilitar 
l’aprenentatge a les persones amb 
limitacions d’horari o de distància. 

treballa amb grups reduïts i fa un 
seguiment personalitzat del treball 
dirigit i autònom dels estudiants 
per part del professorat en les 
dues modalitats d’estudi, online i 
presencial. 

Fa una atenció especial a l’adquisició 
de les competències informàtiques 
i informacionals. Els estudiants 
online disposen d’una plataforma 
educativa que facilita l’adquisició de 
les competències esmentades i poden 
utilitzar les instal·lacions i serveis 
de la Universitat sempre que ho 
necessitin. 

Les pràctiques externes permeten 
consolidar i posar en pràctica les 
competències bàsiques i específiques 
adquirides al llarg dels estudis.

Internacional

tots els estudiants poden cursar un 
o dos semestres en una universitat 
estrangera. La Facultat té programes 
d’intercanvi amb universitats 
del Regne Unit, Polònia, França, 
Eslovènia, Bèlgica, Alemanya, 
República txeca, Romania, Finlàndia, 
Itàlia i els Estats Units. 

mENCIoNs
•   Comunicació Internacional en 

Organitzacions i Empreses (CIOE)
•  Ensenyament de Llengües (EL)

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•   Àmbit de la comunicació: 

assessorament en institucions, 
organitzacions de cooperació 
internacional, consultories 
de comunicació intercultural, 
assessorament en comunicació i 
protocol en l’àmbit de l’organització 
d’esdeveniments culturals o 
congressos internacionals, 
mediació cultural en institucions 
orientades a l’acció social.

•   Àmbit lingüístic: gestió i assessoria 
lingüística, assessorament lingüístic 
en institucions, empreses o grans 
corporacions, o per a l’ensenyament 
de les llengües. Docència de la llengua 
pròpia o de la llengua estrangera 
(ensenyament presencial i online).

•   Àmbit editorial: treball editorial. 

moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• online 

S’impartirà el curs 2013-2014

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de Coneixement: Arts i Humanitats. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:
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GRAU EN BIoLoGIA
Forma professionals amb coneixement de les diferents àrees d’estudi de la biologia, 
des del nivell molecular fins a l’anàlisi dels ecosistemes (bioquímica, biologia cel·lular, 
genètica, microbiologia, zoologia, botànica, fisiologia vegetal i animal i ecologia), 
especialitzats en el coneixement de la biodiversitat, dels ecosistemes, dels hàbitats i del 
medi natural. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Biologia 6 Biologia Animal 6

Fonaments de Física 6 Biologia Vegetal 6

Química I 6 Bioquímica 6

Introducció a la Programació 6 matemàtiques II 6

matemàtiques I 6 Química II 6

2n curs

Anglès 6 Botànica 6

microbiologia General 6 Ecologia 6

tècniques Instrumentals 
Bàsiques

6 Zoologia 6

Bioestadística 6 Geologia 6

Genètica 6
sistemes d’Informació 
Geogràfica

6

3r curs

Disseny d’Experiments i 
Anàlisi de Dades

6
Bioclimatologia i 
Biogeografia

6

Ecologia microbiana 6 Ecosistemes Aquàtics 6

Evolució 6 Ecosistemes terrestres 6

Fisiologia Animal 6 Gestió del medi Natural 6

Fisiologia Vegetal 6 Pràctiques Integrades 6

4t curs

Biologia de la Conservació 6 optativa III 6

Biologia de Poblacions 3 optativa IV 6

metodologia de la 
Investigació

3 Pràctiques Externes I 6

optativa I 6 treball de Fi de Grau 12

optativa II 6 optativa V 6

Trets diferencials 

orientat cap a l’estudi de la 
biodiversitat, l’ecologia i el medi 
natural.

La proximitat geogràfica de Vic 
amb el medi natural ens permet 
desenvolupar els continguts del pla 
d’estudis d’aquest grau des d’un 
punt de vista eminentment pràctic. 
El Grau forma biòlegs i biòlogues 
naturalistes amb un bon coneixement 
dels organismes, els ecosistemes i el 
medi natural.

Al llarg dels estudis es realitzen 
pràctiques interdisciplinàries 
entre assignatures del mateix 
grau, abordant el coneixement del 
medi natural des dels diferents 
àmbits: botànica, zoologia, ecologia, 
edafologia, geologia i climatologia.

El grup de recerca de Medi Ambient 
de la UVic investiga en àmbits 
vinculats a les competències del Grau.
Això implica una vinculació directa del 
Grau amb la recerca.

Com a continuació d’aquests estudis 
de Grau, la UVic té un programa 
de doctorat i ofereix un Màster 
Universitari en Genòmica Aplicada. 

Internacional

Per promoure el coneixement 
d’una tercera llengua, l’estudiant 
té la possibilitat de cursar alguna 
assignatura optativa en llengua 
anglesa o bé fer les pràctiques 
externes i/o el treball de FI de Grau en 
una de les universitats o institucions 
estrangeres amb conveni amb  
la UVic. 

ItINERARIs
Els itineraris que es poden seguir amb 
aquest Grau són els següents: 

• Biodiversitat
• Medi Natural
• Instruments i Tecnologia

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•   Àmbit del medi ambient: ordenació, 

conservació i control del territori, 
gestió de recursos naturals; control 
biològic de plagues, gestió de 
residus, avaluació d’impactes i 
restauració del medi natural.

•   Àmbit en investigació i recerca 
científica: recerca en tots els 
àmbits, tant fonamentals com 
aplicats a les ciències experimentals 
i de la vida. 

•   Àmbit agropecuari: optimització 
dels cultius vegetals, animals i 
fongs, i cerca de nous jaciments de 
recursos vius explotables. 

•   Àmbit docent: l’ensenyament 
secundari, universitari, formació 
professional i de postgrau.  

•   Àmbit divulgatiu d’informació i 
documentació: parcs naturals, 
zoològics, jardins botànics, museus 
editorials, gabinets de comunicació, 
empreses, fundacions científiques, 
premsa o televisió.  

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Ciències

El pla d’estudis comparteix crèdits de formació bàsica i 
obligatòria amb els plans d’estudi d’altres graus de l’àrea 
de Biociències de la UVic amb l’objectiu que l’estudiant de 
qualsevol d’aquests graus tingui la possibilitat de reorientar 
la seva formació acadèmica. 



GRAU EN BIotECNoLoGIA
Forma professionals amb coneixements científics, tècnics i ètics per a la producció 
de béns i serveis utilitzant organismes, i introdueix les bases per poder contribuir al 
desenvolupament de noves eines biotecnològiques.  

PLA D’EstUDIs

1r curs

Biologia 6 Biologia Animal 6

Fonaments de Física 6 Biologia Vegetal 6

Introducció a la Programació 6 Bioquímica 6

matemàtiques I 6 matemàtiques II 6

Química I 6 Química II 6

2n curs

Anglès 6 Bioestadística Avançada 3

Bioestadística 6 Cultius Cel·lulars 3

Genètica 6 Fisicoquímica 3

microbiologia General 6 Fonaments d’Enginyeria 6

tècniques Instrumentals 
Bàsiques

6 Genètica molecular 6

Advanced microbiology 6 Laboratori Integrat I 3

3r curs

Bioinformàtica I 6 Bioinformàtica II 6

Bioreactors 9 Laboratori Integrat III 6

molecular Genetic 
Engineering 

6
Processos i Productes 
Biotecnològics

6

Immunologia 6
Química i Enginyeria de 
Proteïnes

6

Laboratori Integrat II 3
Regulació del 
metabolisme

6

4t curs

Aspectes socials i Legals de 
la Biotecnologia

6 optativa IV 6

optativa I 6 optativa V 6

optativa II 6 Pràctiques Externes I 6

optativa III 6 treball de Fi de Grau 12

Proteomics 6

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Ciències

8 CIèNCIEs8 CIèNCIEs

Trets diferencials 

La UVic aposta per una formació 
basada en la biologia bàsica, la 
bioinformàtica i la bioenginyeria 
per treballar conceptes, tècniques i 
metodologies. 

L’estudiant segueix un itinerari 
pràctic mitjançant el Programa de 
Laboratoris Integrats que ofereixen 
una formació completa i coherent 
relativa al treball experimental i 
tecnològic al laboratori. Aquest 
itinerari acaba amb la realització de 
Pràctiques Externes en empreses, 
centres de recerca o institucions de 
l’àrea biotecnològica o biomèdica.

La UVic desenvolupa recerca en temes 
relacionats amb les competències 
del Grau. El grup de recerca vinculat 
és el de Bioinformàtica i Estadística 
Mèdica.

Com a continuació d’aquests estudis 
de Grau, la UVic té un programa 
de doctorat i ofereix un Màster 
Universitari en Genòmica Aplicada. 

Internacional

Des de la UVic hi ha la possibilitat 
de cursar assignatures obligatòries i 
optatives en universitats estrangeres 
amb un conveni de cooperació. De la 
mateixa manera, també és possible 
realitzar pràctiques i treballs de fi de 
grau en empreses, centres de recerca, 
departaments universitaris o altres 
institucions estrangeres. 

ItINERARIs
  Les assignatures optatives que 
s’ofereixen al Grau s’agrupen en dues 
línies: 

•  Aplicacions Biomèdiques de la 
Biotecnologia: línia orientada a la 
recerca bàsica.

•  Bioemprenedoria: línia orientada al 
món de l’empresa.

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•   Recerca, desenvolupament 

i innovació: en els sectors de 
la biomedicina, la indústria 
farmacèutica, alimentària i 
mediambiental. Recerca en 
l’obtenció de nous processos 
biotecnològics. 

•   Administració pública: en àrees 
de gestió o aspectes legals de la 
biotecnologia. 

•   Empreses de serveis: en 
laboratoris d’anàlisi, assessories 
biotecnològiques.

•   Docència: en l’ensenyament 
secundari, universitari i en estudis 
tècnics. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

El pla d’estudis comparteix crèdits de formació bàsica i 
obligatòria amb els plans d’estudi d’altres graus de l’àrea 
de Biociències de la UVic amb l’objectiu que l’estudiant de 
qualsevol d’aquests graus tingui la possibilitat de reorientar 
la seva formació acadèmica. 



GRAU EN CIèNCIEs AmBIENtALs
Aquest grau, que s’ofereix en format presencial i semipresencial, forma professionals 
amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental de la nostra 
societat que puguin intervenir-hi amb actuacions específiques i econòmicament viables.   

PLA D’EstUDIs

1r curs

Biologia 6 Biologia Animal 6

Fonaments de Física 6 Biologia Vegetal 6

Introducció a la Programació 6 Bioquímica 6

matemàtiques I 6 matemàtiques II 6

Química I 6 Química II 6

2n curs

Anglès 6 Administració i Dret 
Ambiental 6

Bioestadística 6 Economia i Gestió 6

Genètica 6 Fonaments d’Enginyeria 
Bioquímica 6

microbiologia General 6 Geologia 6

tècniques Instrumentals 
Bàsiques 6 sistemes d’Informació 

Geogràfica 6

3t curs

Gestió Energètica 6 Contaminació Atmosfèrica 6

Hidrogeologia 3 Ecologia 6

meteorologia i Climatologia 6 ordenació del territori i del 
medi Ambient 6

Qualitat i Contaminació de 
sòls 3 toxicologia Ambiental i 

salut Pública 6

sistemes de Gestió Ambiental 6 tractament i Gestió de 
Residus Líquids 6

tractament i Gestió de 
Residus sòlids 6

4t curs

Avaluació de l’Impacte 
Ambiental 6 optativa IV 6

Energies Renovables 3 optativa V 6

optativa I 6 Pràctiques Externes I 6

optativa II 6 treball de Fi de Grau 12

optativa III 6 organització i Gestió de 
Projectes 3

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Ciències

9 CIèNCIEs    

Trets diferencials 

modalitats d’ensenyament 
presencial i semipresencial que 
permeten compatibilitzar els 
estudis amb l’activitat professional.

El Grau té una orientació clara a la 
tecnologia i a la gestió ambiental. 

L’objectiu fonamental és formar 
professionals capaços d’analitzar 
científicament, tècnicament i 
econòmicament les possibles 
solucions als problemes ambientals, 
d’intervenir en la gestió ambiental 
des d’una visió integradora i de 
coordinar i complementar els 
treballs d’especialistes en diverses 
àrees.

Les línies d’especialització del Grau 
a la UVic impliquen un gran nombre 
de sortides professionals que tenen 
una alta demanda laboral, cosa que 
explica l’alt percentatge d’inserció 
laboral dels nostres estudiants. 

Des de la UVic investiguem 
en àmbits vinculats amb les 
competències d’aquest grau a 
través del Grup de Recerca en Medi 
Ambient. 

Internacional

Hi ha la possibilitat de cursar 
assignatures obligatòries, optatives, 
pràctiques i el treball de Fi de 
Grau en universitats o institucions 
estrangeres. Algunes assignatures 
optatives s’impartiran en anglès. 

moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• semipresencial 

ItINERARIs
Les línies d’especialització que el 
Grau permet assolir són:

•  Gestió i Conservació del Medi 
Natural

•  Tecnologia i Gestió Ambiental

•  Bioempresa. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Auditories ambientals i avaluacions 

d’impacte ambiental. 

•  tècnic/a ambiental industrial (gestió 
de residus, tractament d’aigües 
residuals, contaminació atmosfèrica 
i gestió de l’energia).

•  Assessorament en normativa 
ambiental. 

•  Implantació de sistemes de gestió 
mediambiental.

•  Disseny de polítiques ambientals i 
plans d’actuació.

•  Comunicació i formació ambiental.

•  Ensenyament públic. 

•  Planificació i gestió d’espais 
naturals.  

 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

El pla d’estudis comparteix crèdits de formació bàsica i 
obligatòria amb els plans d’estudi d’altres graus de l’àrea 
de Biociències de la UVic amb l’objectiu que l’estudiant de 
qualsevol d’aquests graus tingui la possibilitat de reorientar 
la seva formació acadèmica. 



GRAU EN tECNoLoGIA I GEstIó ALImENtàRIA
Aquest grau, que s’ofereix en format presencial i semipresencial, forma professionals 
amb una visió multidisciplinària i global de la realitat de la indústria alimentària. Amb 
capacitat per innovar en la resolució de problemes de gestió, de seguretat i tecnològics. 
Amb visió crítica. Capaços d’assumir càrrecs tècnics i de gestió en la indústria 
alimentària gran i mitjana, però també d’assumir la gerència de petites empreses 
característiques d’aquest sector. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Biologia 6 Biologia Animal 6

Fonaments de Física 6 Biologia Vegetal 6

Introducció a la Programació 6 Bioquímica 6

matemàtiques I 6 matemàtiques II 6

Química I 6 Química II 6

2n curs

Bioestadística 6 Fonaments d’Enginyeria 6

Genètica 6 Legislació Alimentària 6

microbiologia General 6 microbiologia Alimentària 6

tècniques Instrumentals 
Bàsiques

6 Projecte Integrat I 6

Anglès 6
Fonaments de Gestió 
Empresarial

6

3r curs

Bromatologia I 6 Bromatologia II 6

Enginyeria Alimentària 6
Gestió de la Qualitat 
Alimentària

6

Finançament i Inversió 6
Processament d’Aliments 
II

6

Processament d’Aliments I 6 Projecte Integrat II 6

Producció de matèries 
Primeres

6
toxicologia i Higiene 
Alimentària

6

4t curs

Control de Qualitat 6 optativa IV 6

Gestió Ambiental 6 optativa V 6

optativa I 6 Pràctiques Externes I 6

optativa II 6 treball de Fi de Grau 12

optativa III 6

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Ciències

10 CIèNCIEs

Trets diferencials 

modalitats d’ensenyament 
presencial i semipresencial que 
permeten compatibilitzar els estudis 
amb l’activitat professional.

El Grau posa un èmfasi especial 
en matèries de gestió: gestió de 
la seguretat alimentària, gestió 
de l’empresa i gestió ambiental i 
capacita els graduats/ades com a 
auditors.

La situació geogràfica privilegiada de 
la UVic en una zona on la indústria 
predominant és l’alimentària facilita 
el contacte dels alumnes amb 
empreses del sector. Alhora permet 
coordinar els plans docents amb la 
realitat d’aquestes indústries.

El Grup de Recerca en Alimentació 
de la UVic investiga en àmbits 
vinculats a les competències del 
Grau. Alhora participa en projectes 
de transferència de coneixement 
vinculats a indústries alimentàries. 

Com a continuació d’aquests estudis 
de grau, la UVic ofereix un Màster 
propi en Gestió de la Seguretat 
Alimentària.

Internacional

Hi ha la possibilitat de cursar 
assignatures obligatòries, optatives, 
pràctiques i el treball de FI de 
Grau en universitats o institucions 
estrangeres amb conveni amb la 
UVic. 

moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• semipresencial 

ItINERARIs

Els itineraris que es poden seguir amb 
aquest grau són els següents:

• Tecnologia Alimentària

•  Gestió i Qualitat en la Indústria 
Alimentària

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit de la indústria/empresa: 

gestió de la producció, control 
i gestió de la qualitat, gestió 
i organització d’indústries 
agroalimentàries, desenvolupament 
de nous productes, seguretat de la 
indústria agroalimentària, control i 
reducció de l’impacte ambiental. 

•  Àmbit de l’ensenyament/
administració: càrrecs tècnics a 
l’administració pública, docència. 

•  Àmbit del professional lliure: tècnic 
consultor per a empreses. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

El pla d’estudis comparteix crèdits de formació bàsica i 
obligatòria amb els plans d’estudi d’altres graus de l’àrea 
de Biociències de la UVic amb l’objectiu que l’estudiant de 
qualsevol d’aquests graus tingui la possibilitat de reorientar 
la seva formació acadèmica. 



GRAU EN FIsIotERàPIA
Forma professionals amb capacitat per prevenir, mantenir o recuperar la salut i per 
rehabilitar o readaptar la capacitat vital o funcional de les persones. Desenvolupa 
competències per a la millora contínua de la qualitat, el treball cooperatiu, la gestió i 
administració de programes i serveis socials i de salut, l’educació i defensa dels drets 
dels ciutadans, la docència i la investigació. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Bioestadística i sistemes 
d’Informació en salut 6 Bioètica 6

Cultura, societat i salut 6 Estudi del Cos Humà II 6

Estudi del Cos Humà I 6 Fonaments de la Professió II 6

Fonaments de la Professió I 6 Comunicació i Educació per 
a la salut 6

salut Pública 6 Psicolog. Evolut. i de la salut 6

2n curs

Cinesiologia i sistema Nerviós 6 Anglès per a les Ciències de 
la salut 6

Cinesiteràpia 6 Antropometria i Ergonomia 3

Fisiopatologia 6 Elaboració de Projectes I 3

Procediments Generals en 
Fisioteràpia I 6 Farmacologia 3

Valoració i Diagnòstic en Fisio. 6 Patologia medicoquirúrgica I 6

teràpia manual d’Extremitats 
superiors i Inferiors 6 Procediments Generals en 

Fisioteràpia II 3

3r curs

Fisioteràpia en traumatologia, 
Reumatologia i ortopèdia 6 Diagnòstic per la Imatge 

Aplicat a la Fisioteràpia 3

mètodes d’Intervenció en 
traumatologia, Reumatologia i 
ortopèdia

6 Elaboració de Projectes II 3

Pràcticum I 9 Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3

Procediments Generals en 
Fisioteràpia III 3 Fisioteràpia Comunitària 3

teràpia manual de la Columna 
Vertebral 6 Fisioteràpia Gerontològica i 

Geriàtrica 3

Patologia medicoquirúrgica II 3 Pràcticum II 12

4t curs

Fisioteràpia en Pediatria 3 Atenció Integrada 3

Fisioteràpia en Processos 
Neurològics 3 Gestió i Administració dels 

serveis de salut 3

mètodes d’Intervenció en 
Neurologia 6 optatives 9

optatives 6 Pràcticum IV 10

Pràcticum III 9 treball de Fi de Grau II 5

treball de Fi de Grau I 3

Centre: Facultat de Ciències de la salut 
i el Benestar
Branca de coneixement: Ciències de la salut

11CIèNCIEs DE LA sALUt

Trets diferencials 

La Facultat de Ciències de la 
salut i el Benestar aposta per una 
formació focalitzada en la vessant 
humana i en la comunicació ètica i 
comprensiva amb els professionals 
del sector de la salut i usuaris. 

Un dels trets distintius de la UVic 
és que potenciem les pràctiques als 
laboratoris especialitzats, equipats 
amb tecnologia específica per a 
l’aprenentatge basat en la simulació 
de casos i l’experimentació pràctica.

La Universitat orienta els 
estudis en el treball cooperatiu 
interdisciplinari, intersectorial i 
l’atenció integrada centrada en 
la persona, la família, el grup o la 
comunitat. 

Els recursos informàtics i 
audiovisuals faciliten l’aprenentatge 
dels estudiants i els proporcionen 
els coneixements necessaris per 
vincular la formació adquirida en el 
Grau i les noves tecnologies. 

Com a continuació d’aquests estudis 
de grau, la UVic ofereix un Màster 
Universitari en Envelliment Actiu i 
un programa de Doctorat en Salut, 
Benestar i Qualitat de Vida.

Internacional

El centre proposa diferents progra-
mes de mobilitat amb universitats 
europees i llatinoamericanes per 
als estudiants de Fisioteràpia.

mENCIoNs 
•   Prevenció i Atenció en Situacions de 

Cronicitat: té com a finalitat reforçar 
les competències per proporcionar 
una atenció adequada a les persones 
i famílies que viuen situacions com-
plexes com a conseqüència de con-
dicions cròniques de salut o de llarga 
malaltia, facilitant l’apoderament i 
l’autocura i el maneig de les situa-
cions de crisi. 

•   Activitat Física i Salut: té com a 
finalitat reforçar les competències 
per promoure estils de vida saluda-
ble, prevenir factors de risc per a la 
salut i per la dependència mitjançant 
programes d’activitat física. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•   Àmbit assistencial: rehabilitació, 

serveis de rehabilitació d’hospitals 
públics o concertats, mútues labo-
rals i d’accidents, centres d’atenció 
primària, centres sociosanitaris, 
entitats esportives i d’activitat física, 
centres d’estimulació precoç, centres 
d’educació especial, serveis socials 
especialitzats, balnearis i programes 
comunitaris i de cooperació.

•  Àmbit de la gestió: gestió de serveis 
de rehabilitació i fisioteràpia, gestió 
de centres sociosanitaris.

•   Exercici  privat

•  Organitzacions professionals i 
associacions de malalts.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:



12 CIèNCIEs DE LA sALUt

GRAU EN INFERmERIA
Forma professionals preparats per portar a terme intervencions d’infermeria a persones, 
famílies, grups i/o comunitats amb la finalitat d’afavorir la salut i la qualitat de vida. 
Desenvolupa competències assistencials, educatives, científiques, de gestió i lideratge 
en cures d’infermeria, integrant la defensa dels drets dels ciutadans, el treball cooperatiu 
interdisciplinari i intersectorial i la millora permanent de la qualitat. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Bioestadística i sistemes 
d’Informació en salut

6 Bioquímica 6

Comunicació i Educació per a 
la salut

6 Cultura, societat i salut 6

Estudi del Cos Humà I 6 Estudi del Cos Humà II 6

Història i Fonaments 
d’Infermeria

6 salut Pública 6

Psicologia Evolutiva i de la salut 6
tenir Cura: 
Desenvolupament de la 
Funció d’Infermeria

6

2n curs

Bioètica 6
Anglès per a les Ciències de 
la salut

6

Fisiopatologia 6
Cures d’Infermeria en 
Alteracions de la salut I

6

Infermeria Comunitària I 3 Elaboració de Projectes I 3

Pràcticum I 15 Farmacoteràpia 3

Infermeria Psicosocial 3 Pràcticum II 9

3r curs

Consell  Alimentari: Dietètica i 
Dietoteràpia

3 Elaboració de Projectes II 3

Cures d’Infermeria en 
Alteracions de la salut II

6
Infermeria de la Infància i 
l’Adolescència

3

Infermeria Comunitària II 3 Infermeria en salut mental 6

Infermeria maternal i salut 
Reproductiva

3
Infermeria Gerontològica i 
Geriàtrica

6

Pràcticum III 15 Pràcticum IV 12

4t curs

Atenció Integrada 3 optatives 6

Cures al Final de la Vida 3 Pràcticum VI 17

Gestió i Administració  dels 
serveis d’Infermeria

6 treball de Fi de Grau I 3

optatives 3 treball de Fi de Grau II 7

Pràcticum V 12

Trets diferencials 

La Facultat de Ciències de la salut i 
el Benestar aposta per una formació 
científica i humanística, on el model 
de cures d’infermeria se centra en 
les persones, famílies i grups i en la 
singularitat i complexitat de les situa-
cions que viuen. 

Els laboratoris especialitzats 
estan dissenyats i equipats amb 
tecnologia específica per facilitar 
l’experiència pràctica i la simulació 
de casos. A part, la Universitat també 
posa a disposició dels estudiants 
els programes informàtics i 
audiovisuals que permeten 
l’experimentació de l’estudiant amb 
nous recursos a l’hora de portar a 
terme intervencions d’infermeria. 

Les pràctiques del Grau es poden 
realitzar en institucions sanitàries 
de caràcter públic, concertat o 
privat des de 2n curs per assolir les 
competències professionals i facilitar 
la  posterior inserció laboral. 

Com a continuació d’aquests estudis, 
la UVic ofereix un Màster Universitari 
en Envelliment Actiu i el programa de 
Doctorat Salut, Benestar i Qualitat 
de Vida.

Internacional

El centre proposa diferents 
programes de mobilitat amb 
universitats europees i 
llatinoamericanes per als estudiants 
d’infermeria. 

mENCIoNs
Prevenció i Atenció en Situacions de 
Cronicitat: té com a finalitat reforçar 
les competències per proporcionar 
una atenció adequada a les persones 
i famílies que viuen situacions de 
salut complexes i de llarga durada. 
Aquesta atenció ha de facilitar la 
participació, la presa de decisions, 
l’autocura, la prevenció i el maneig 
de situacions de crisi i la provisió de 
serveis comunitaris, socials i de salut. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els professionals d’Infermeria poden 
desenvolupar la seva activitat en 
diferents àmbits, a nivell públic, 
concertat o privat:
•  Atenció directa en centres 

d’atenció primària, hospitals i 
clíniques de segon i tercer nivell, 
mútues laborals, centres i serveis 
sociosanitaris, centres o serveis 
socials d’atenció especialitzada...

•  Docència/recerca en el marc 
de departaments universitaris, 
en la formació de grau mitjà o 
superior, en formació continuada, 
programes d’educació per a la salut, 
centres d’estudis, organitzacions 
professionals i associacions de 
malalts. 

•  Òrgans tècnics per al disseny, 
planificació i avaluació de 
programes de salut a la comunitat. 

•  Investigació en unitats 
d’investigació, equips de recerca...

•  Exercici lliure de la professió. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat de Ciències de la salut 
i el Benestar
Branca de coneixement: Ciències de la salut
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GRAU EN NUtRICIó HUmANA I DIEtètICA
Forma dietistes-nutricionistes reconeguts com a experts en alimentació, nutrició i 
dietètica, amb capacitat per intervenir en l’alimentació de la persona o grups de persones.
Durant la seva formació l’alumne adquireix competències per al seu desenvolupament i la 
innovació professional com a dietista-nutricionista a través de l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació en salut (TIC salut), la participació activa en la recerca i el 
treball interdisciplinari. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Anatomia Humana 6 Bioestadística i sistemes 
d’Informació en salut 6

Bioquímica 6 Comunicació i Educació per 
a la salut 6

Fisiologia I 6 Fisiologia II 6

Fonaments Bàsics de Química 
dels Aliments 6 Psicologia Evolutiva i de la 

salut 6

societat, Alimentació i Cultura 6 Nutrició Humana 6

2n curs

Anglès per a les Ciències de la 
salut 6 Patologia General I 6

Farmacologia 3 Dietètica i Cicle Vital 6

Fonaments de Dietètica 6 microbiologia Alimentària 6

Nutrició i Cicle Vital 3 salut Pública 6

Bromatologia 6 Bioètica 6

Procés d’Atenció Dietètica 6

3r curs

Dietètica Aplicada a Col·lectivit. 3 Dietoteràpia Aplicada I 6

Elaboració de Projectes I 3 Economia i màrqueting 3

Envelliment, societat i salut 3 Elaboració de Projectes II 3

Introducció a la Dietoteràpia 3 Gestió de la Qualitat 6

Nutrició Enteral i Parental 3 Legislació Alimentària 3

Patologia General II 3 Nutrició Comunitària 3

Pràcticum I 6 toxicologia i Higiene Aliment. 6

Psicosociologia de les Conductes 
Alimentàries 3

Restauració Col·lectiva.  
Disseny i organització 3

4t curs

Dietoteràpia Aplicada II 6 optatives 12

optatives 6 Pràcticum III 13

Pràcticum II 6 treball de Fi de Grau II 5

tecnologia Culinària 6

treball de Fi de Grau I 3

Estratègies d’Educació, 
Alimentària i Nutricional 3

Trets diferencials 

La Facultat de Ciències de la salut i 
el Benestar aposta per una formació 
científica i humanística per respondre 
als nous reptes de salut i benestar de 
la ciutadania i per treballar en con-
cordança amb altres professionals de 
la salut. L’orientació dels estudis se 
centra en el treball interdisciplinari i 
intersectorial. 
Alguns dels trets distintius del Grau 
en Nutrició Humana i Dietètica són: la 
incorporació de l’evidència científica 
com a eina per al desenvolupament de 
les activitats de l’alumne, l’estudiant 
utilitza eines i programaris informàtics 
específics de la professió de dietista-
nutricionista i es potencien les pràcti-
ques en laboratoris especialitzats com 
el laboratori del gust i laboratoris equi-
pats amb tecnologia específica per a 
l’aprenentatge basat en la simulació de 
casos i en l’experimentació pràctica.
també destaquem el tracte perso-
nalitzat i directe entre professor i 
alumnat. 
El Grau en Nutrició Humana i Dietètica 
de la UVic forma part de la xarxa euro-
pea DIETS, que té com a finalitat la 
millora contínua de la formació dels 
dietistes-nutricionistes.
Com a continuació d’aquests estudis, la 
UVic ofereix un Màster en Envelliment 
Actiu i el programa de Doctorat Salut, 
Benestar i Qualitat de Vida.

Internacional

El centre proposa diferents programes 
de mobilitat amb universitats europe-
es i llatinoamericanes, per als estu-
diants de Nutrició Humana i Dietètica. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit clínic i atenció primària: actua 

sobre l’alimentació de la persona o grups 
de persones malaltes, tenint en compte 
les necessitats fisiopatològiques, pre-
ferències personals, socioeconòmiques, 
religioses i culturals.  

•  Àmbit comunitari o de salut pública 
(prevenció i promoció de la salut): actua 
sobre la població general, des d’entitats 
diverses desenvolupant i participant en 
programes de polítiques alimentàries, de 
prevenció i salut en general, i d’educació 
alimentària dins del marc de la salut 
pública i nutrició comunitària.  

•  Àmbit de la restauració col·lectiva: par-
ticipa en la gestió i organització, i vetlla 
per la qualitat i salubritat dels aliments 
durant tot el procés de producció. Forma 
el personal del servei d’alimentació en 
matèria de seguretat alimentària, plani-
fica menús per a diferents col·lectivitats 
i valora l’equilibri nutricional de l’oferta 
alimentària.   

•  Àmbit de la indústria alimentària: 
assessora en la innovació i desenvolupa-
ment de nous productes i en el màrque-
ting relacionat amb l’alimentació. 

•  Àmbit docent: desenvolupa tasques de 
docència en centres públics i privats que 
imparteixen coneixements sobre alimen-
tació, nutrició, dietètica i salut.  

•  Àmbit de la investigació i innovació: 
està capacitat per integrar-se en un 
equip multidisciplinar d’investigació i 
desenvolupament, potenciant la investi-
gació en l’àrea de l’alimentació, la nutri-
ció, la dietètica i la salut. 

•  El dietista-nutricionista pot exercir lliu-
rement la professió en qualsevol dels 
àmbits professionals esmentats.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat de Ciències de la salut 
i el Benestar
Branca de coneixement: Ciències de la salut



GRAU EN PsICoLoGIA
El Grau en Psicologia forma professionals capaços d’analitzar, interpretar, comprendre i 
explicar el comportament humà. Prepara els estudiants per promoure el desenvolupament 
i el benestar de les persones, els grups, les organitzacions i la societat en general. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Canvis Evolutius i Educatius 6 Psicofisiologia 6

Fonaments de Psicobiologia 6
Psicologia del 
Desenvolupament I. 
Primera i segona Infància

6

Història i Epistemologia de la 
Psicologia 6

Idioma modern. 
Competències d’Anglès en 
Psicologia

6

tècniques d’Expressió i 
Comunicació 6 Percepció, Atenció i 

memòria 6

Fonaments Psicosocials del 
Comportament Humà 6

Perfils Professionals 
de la Psicologia. ètica i 
Deontologia

6

2n curs

Pensament i Llenguatge 6

Instruments i tècniques 
Qualitatives en la Pràctica 
Professional de la 
Psicologia

6

Psicologia de la Personalitat 6 motivació i Emoció 6

Psicologia del Desenvolupament 
II. Adolescència, maduresa i 
senectut

6 Psicologia de la salut i 
Qualitat de Vida 6

Psicologia dels Grups i 
organitzacions 6

Psicologia del treball. 
Planificació i Gestió dels 
Recursos Humans

6

Psicometria 6 Psicologia i Contexts 
Educatius 6

3r curs

Diagnòstic i Avaluació 
Psicològica 6

Intervenció i tractament 
Psicològic en Psicologia 
Clínica

6

optatives 6 Intervenció Psicoeducativa 6

Psicologia de l’Educació Escolar 6 Intervenció Psicosocial 6

Psicopatologia d’Adults 6 optatives 6

Psicopatologia Infantil i juvenil 6 Pràctiques I 6

4t curs

mètodes de Recerca en 
Psicologia I 3

Avaluació de Programes i 
Intervencions en Diferents 
Contexts

6

optatives 12 mètodes de Recerca en 
Psicologia II 6

Pràctiques II 12 optatives 12

treball de Fi de Grau I 3 treball de Fi de Grau II 6

14 CIèNCIEs DE LA sALUt

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes 
Branca de coneixement: Ciències de la salut
Branca secundària: Ciències socials

Trets diferencials 

L’enfocament de la UVic durant els 
primers cursos se centra en una 
formació psicològica orientada al 
benestar de les persones en tots 
els àmbits de la vida. Entre el segon 
i el tercer curs la formació se centra 
en els grans àmbits de recerca i 
intervenció en psicologia. 

Les pràctiques del Grau en 
Psicologia s’organitzen en els 
tres últims semestres per ajudar 
l’estudiant en la seva inserció 
professional i per dur a terme 
una qualificació professional 
contrastada i amb forta vinculació 
als aprenentatges desenvolupats en 
les optatives. 

La UVic ofereix les habilitats 
necessàries per aplicar els principis, 
coneixements, models i mètodes 
psicològics d’una manera ètica i 
científica.

Com a continuació d’aquests estudis 
la UVic ofereix dos programes de 
màster: el Màster en Educació 
Inclusiva i el Màster en Envelliment 
Actiu i Satisfactori i dos programes 
de doctorat: Educació Inclusiva i 
Salut, Benestar i Qualitat de Vida.

Internacional

La Universitat posa a la disposició 
dels estudiants convenis amb 
universitats estrangeres per 
realitzar les pràctiques, els 
últims cursos o el treball de Fi de 
Grau a una institució acadèmica 
internacional. 

ItINERARIs
Per tal d’orientar el desenvolupament 
i la inserció professional es 
contemplen tres itineraris: 

• Psicologia Clínica i de la Salut 

• Psicologia de l’Educació 

• Psicologia Social

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els àmbits principals d’actuació 
professional dels psicòlegs són els 
serveis psicològics: 

•  Àmbit de la salut: unitats de salut 
mental i centres de planificació 
familiar.

•  Àmbit de la psicologia de 
l’educació: serveis educatius de 
zona i centres d’educació primària i 
secundària i d’educació especial. 

•  Àmbit de la psicologia social: 
serveis d’atenció i de planificació de 
serveis a la comunitat i la psicologia 
jurídica.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:
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GRAU EN tERàPIA oCUPACIoNAL
Forma terapeutes ocupacionals amb capacitat per promoure, mantenir o recuperar la 
salut, millorar la qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les capacitats de la persona 
per tal que assoleixi el màxim nivell d’autonomia personal. Desenvolupa competències 
per a la millora contínua de la qualitat, el treball cooperatiu, la gestió i administració de 
programes i serveis socials i de salut, l’educació i defensa dels drets dels ciutadans,  
la docència i la investigació.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Bioestadística i sistemes 
d’Informació en salut 6 Bioètica 6

Comunicació i Educació per a 
la salut 6 Cultura, societat i salut 6

Estudi del Cos Humà I 6 Estudi del Cos Humà II 6

Fonaments de la Professió I 6 Fonaments de la Professió II 6

Psicologia Evolutiva i de la salut 6 salut Pública 6

2n curs

Cinesiologia i sistema Nerviós 6 Anglès per a les Ciències de 
la salut 6

Fisiopatologia 6 Antropometria i Ergonomia 3

Fonaments de la Professió III 6 Elaboració de Projectes I 3

Neuropsicologia 3 Noves tecnologies i Entorns 
Accessibles 6

Psicologia social 6 Patologia medicoquirúrgica I 6

tècniques ortèsiques i 
Adaptacions Funcionals 3 Recursos terapèutics 6

3r curs

Educació Inclusiva i Processos 
Pedagògics 3 Elaboració de Projectes II 3

Inclusió sociolaboral 3 Patologia medicoquirúrgica II 3

Pràcticum I 9 Pràcticum II 12

salut mental 6
teràpia ocupacional per a 
l’Autonomia Personal en 
l’Adult I

6

salut mental Infantil i juvenil 3
teràpia ocupacional per a 
l’Autonomia Personal en 
l’Adult II

6

teràpia ocupacional per a 
l’Autonomia Personal  
de les Persones Grans

6

4rt curs

optatives 9 Atenció Integrada 3

Pràcticum III 9 Gestió i Administració dels 
serveis de salut 3

teràpia ocupacional Basada en 
la Comunitat 3 optatives 9

teràpia ocupacional per a 
l’Autonomia Personal en la 
Infància i l’Adolescència

6 Pràcticum IV 10

treball de Fi de Grau I 3 treball de Fi de Grau II 5

Trets diferencials 

La UVic compta amb el Centre per 
a l’Autonomia Personal Sírius-
Osona on els estudiants poden 
experimentar amb productes de 
suport per facilitar l’autonomia 
personal alhora que intercanvien 
experiències amb els professionals 
i desenvolupen activitats de 
formació i difusió. 

també compta amb els 
laboratoris especialitzats 
i equipats amb tecnologia 
específica per a l’aprenentatge 
basat en la simulació de casos i 
l’experimentació pràctica. 

La Facultat de Ciències de la 
salut i el Benestar aposta per una 
formació científica i humanística 
per respondre als nous reptes de 
salut i benestar de la ciutadania. 
De la mateixa manera orienta els 
estudis vers el treball cooperatiu 
interdisciplinari, intersectorial i 
l’atenció integrada, centrada en 
la persona, la família, el grup o la 
comunitat.

Com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic ofereix un Màster 
Universitari en Envelliment Actiu i 
el Programa de Doctorat en Salut, 
Benestar i Qualitat de Vida. 

Internacional

El centre proposa diferents 
programes de mobilitat 
en universitats europees 
i llatinoamericanes per 
als estudiants de teràpia 
ocupacional.  

mENCIoNs
Prevenció i Atenció en Situacions de 
Cronicitat: té com a finalitat reforçar 
les competències per proporcionar 
una atenció adequada a les persones i 
famílies que viuen situacions comple-
xes com a conseqüència de condicions 
cròniques de salut o llarga malaltia, 
facilitar l’apoderament i l’autocura, el 
maneig de les situacions de crisi. Es 
pot optar per l’àmbit psicosocial o de 
rehabilitació física.

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit  de la  salut: promoció, 

prevenció i tractament en tots els 
àmbits del sistema sanitari. Pot 
oferir atenció especialitzada tant a 
pacients amb malalties físiques com 
psíquiques i en l’atenció a les perso-
nes amb addiccions. 

•  Àmbit sociosanitari: en qualsevol 
dels dispositius assistencials inclòs 
el treball en domicilis.

•  Àmbit social: en tots els dispositius 
de rehabilitació psicosocial, serveis 
socials especialitzats, així com en 
l’àmbit de la inserció laboral i d’oci.  

•  Àmbit de l’educació: en qualsevol 
dels àmbits que requereixen atenció 
especialitzada, tant per a l’adapta-
ció d’activitats com per a l’atenció 
a qualsevol disfunció ocupacional. 
també en els programes d’orientació 
ocupacional. 

•  Àmbit de la docència i la recerca: en 
entres d’estudis, organitzacions pro-
fessionals i associacions de malalts. 

•  Exercici lliure de la professió.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat de Ciències de la salut 
i el Benestar
Branca de coneixement: Ciències de la salut



GRAU EN ADmINIstRACIó I DIRECCIó D’EmPREsEs
Aquest grau proporciona formació en relació a les habilitats directives i amb una visió 
generalista dels diferents departaments de l’empresa: recursos humans, finances, 
comercialització o comptabilitat. Els graduats i graduades poden desenvolupar tasques de 
gestió, assessorament i avaluació en empreses i institucions, tant en la direcció general 
com en qualsevol altre departament. 
Des de la UVic oferim una especialització en els següents itineraris: Gestió Empresarial; 
Business and Communication; Comptabilitat, Finances i Entorn Jurídic; i Anàlisi 
Econòmica.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Dret de l’Empresa 6 Anglès per a l’Administració 
i Direcció d’Empreses I 6

Economia de l’Empresa I 6 Comptabilitat I 6

Informàtica 6 Economia de l’Empresa II 6

macroeconomia I 6 macroeconomia II 4.5

matemàtiques I: Càlcul 6 matemàtiques II: 
optimització 4.5

teoria i Estructura de la 
Comunicació d’Empresa 6

2n curs

Anglès per a l’Administració i 
Direcció d’Empreses II 6 Anglès per a l’Administració 

i Direcció d’Empreses III 3

Comptabilitat II 6 Direcció Financera I 4.5

Economia Espanyola i mundial 3 Economia de l’Empresa III 
(RRHH) 3

Introducció a l’Anàlisi de Dades 6 Estadística 6

microeconomia I 6 Història Econòmica mundial 6

sistemes de Gestió de la 
Informació I 3 microeconomia II 4.5

sistemes de Gestió de la 
Informació II 3

3r curs

Comptabilitat de Costos 6 Dret Laboral 6

Direcció Financera II 4.5 Comptabilitat de Gestió 4.5

Direcció Comercial I 6 Econometria II 4.5

Econometria I 4.5 Economia Internacional i 
Integració Europea 6

matemàtiques de les operacions 
Financeres 6 optatives 12

4t curs

Direcció Comercial II 3 Direcció Estratègica II 4.5

Direcció Estratègica I 4.5 optatives 18

Dret tributari 6 Pràctiques Externes 12

Política Econòmica 6 treball de Fi de Grau 6

16 CIèNCIEs soCIALs

ItINERARIs
• Gestió Empresarial

• Business and Communication

•  Comptabilitat, Finances i Entorn 
Jurídic

• Anàlisi Econòmica

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els graduats i graduades en ADE 
disposen d’uns coneixements 
multidisciplinaris que els permeten 
gestionar qualsevol de les àrees 
o departaments convencionals de 
l’empresa:

•  Àmbit de l’empresa: comptabilitat 
i finances, recursos humans, 
màrqueting, planificació estratègica, 
internacionalització, logística.

•  Àmbit de l’administració pública

•  Àmbit de l’ensenyament

• Entitats financeres

•  Professional  independent en 
despatxos professionals o bé en la 
pròpia empresa, especialment en 
l’àrea d’assessorament i consultoria 
empresarial.

Trets diferencials 

Els nostres ensenyaments vinculen els 
coneixements adquirits a l’aula amb 
l’experiència professional i la realitat 
empresarial a través de les pràcti-
ques obligatòries del Grau que es 
poden realitzar en diferents empreses 
de Catalunya, Europa, Estats Units, 
Canadà, Corea del sud o mèxic. Volem, 
que els nostres titulats finalitzin els 
seus estudis coneixent  el món empre-
sarial.
L’atenció personalitzada als estudi-
ants mitjançant les tutories i sessions 
de treball dirigit aconsegueixen una 
participació activa i crítica en els 
estudis.
La incorporació d’un itinerari en 
llengua anglesa respon a la voluntat 
d’internacionalització de la UVic, amb 
l’objectiu de formar professionals amb 
domini de l’anglès.
A continuació d’aquests estudis, la 
UVIC ofereix un Màster Universitari 
en Direcció Estratègica de la 
Comunicació i de l’Empresa.

Internacional

En l’àmbit de l’empresa, els estudiants 
disposen de més de 25 convenis amb 
universitats europees, americanes 
i asiàtiques per completar la seva 
formació a l’estranger. A partir de ter-
cer curs els estudiants poden cursar 
un quadrimestre o un any acadèmic 
a l’estranger. Destaquen especial-
ment els convenis amb la prestigiosa 
Universitat de manitoba (Canadà), 
la Universitat de Rotterdam (Països 
Baixos) i la Hallym University (Corea 
del sud).

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials



HORARI:
Ensenyament presencial: matí
Ensenyament semipresencial: 
sessions en dissabte

INGRÉS:
Vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

DoBLE GRAU EN ADmINIstRACIó I DIRECCIó 
D’EmPREsEs / PUBLICItAt I RELACIoNs PÚBLIQUEs
La comunicació i la imatge de marca són factors imprescindibles en l’activitat empresarial. 
Aquest grau forma professionals capaços de desenvolupar habilitats en les vessants 
comunicativa i empresarial orientats al nou perfil professional versàtil i global que 
requereixen les empreses. El pla d’estudis del Grau s’integra en sis anys.

PLA D’EstUDIs

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica (FB)  96

obligatòries (oB) 213

optatives (oP) 33

Pràctiques Externes 12

treball de Fi de Grau 9

total 363

 

17 CIèNCIEs soCIALs    

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Aquesta doble titulació permet 
accedir professionalment a les dues 
àrees de la titulació:

•  Àmbit de la gestió d’empresa: 
direcció general o gerència, finances 
o expansió internacional de les 
grans empreses, exercici lliure de la 
professió d’economista, accés a les 
administracions públiques.

•  Àmbit de la publicitat i relacions 
públiques: agències de publicitat, 
empresa multimèdia, gabinets de 
relacions públiques, assessoria de 
comunicació, editorials, direcció 
d’empresa de màrqueting.

Trets diferencials 

L’aposta per la doble titulació d’Administració i Direcció 
d’Empreses i Publicitat i Relacions Públiques és un tret que 
personalitza aquests estudis respecte dels que s’imparteixen 
en altres facultats. La doble titulació defineix el nou perfil 
professional versàtil en empresa i comunicació que 
actualment requereixen les empreses, sobretot pel que fa a 
mètodes i tècniques de direcció i organització. 

El doble grau inclou matèries específiques relacionades amb 
la direcció estratègica, la política i l’estratègia comercial, els 
recursos humans, els sistemes d’informació, l’organització 
d’esdeveniments, el patrocini i mecenatge, i el disseny de 
campanyes, entre d’altres. 

Altres característiques específiques del doble grau són:

•  L’atenció a les noves formes de publicitat amb formats 
alternatius als tradicionals. 

•  La integració de l’anglès com a llengua de referència en 
l’itinerari curricular. 

•  La mobilitat dels estudiants, que s’obté amb una variada 
oferta lectiva en universitats estrangeres. 

Les pràctiques en empreses són un altre tret diferencial, ja 
que permeten consolidar i posar en pràctica les competències 
bàsiques i específiques adquirides al llarg dels estudis.

Internacional

En el pla d’estudis destaca la formació en idiomes i hi ha 
assignatures curriculars impartides en llengua anglesa. A 
través de convenis específics amb 25 universitats europees, 
americanes i asiàtiques els estudiants poden fer el darrer curs 
en una universitat estrangera. 

El doble Grau en 
Administració i Direcció 
d’Empreses i en Publicitat 
i Relacions Públiques 
es podrà cursar en cinc 
cursos més el Treball de Fi 
de Grau i les pràctiques. 
Compartirà assignatures 
d’un i altre grau. 

Consulta el pla d’estudis 
al web www.uvic.
cat/titulacions

Per cursar el doble grau, 
t’has de preinscriure al 
Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials 



GRAU EN CIèNCIEs DE L’ACtIVItAt FÍsICA I DE L’EsPoRt
Forma especialistes de l’activitat física i de l’esport, experts en les ciències del moviment 
humà capaços de desenvolupar els valors educatius i de salut. Els i les graduades en 
CAFE confeccionen programes educatius i d’oci, elaboren programacions d’activitat 
física saludable i desenvolupen sessions tècniques, tàctiques i físiques específiques dels 
diversos esports.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Aprenentatge i Desenvolupament 
motor 6 Esport Col·lectiu I (Bàsquet) 4.5

Bases dels Esports 3 Esport Individual II 
(Atletisme) 4.5

Esport d’Espai separat (Voleibol) 4.5 Expressió Corporal 3

Esport Individual I (Gimnàstica) 4.5 Fonaments de l’Educació 6

Psicologia de l’Activitat Física i 
de l’Esport 6 Llengua Anglesa 6

tècniques d’Expressió i 
Comunicació 6 teoria i Història de l’Activitat 

Física i de l’Esport 6

2n curs

Bases de la Pràctica d’Activitat 
Física 3 Activitats en el medi Natural 6

Biomecànica del moviment 
Humà 6 Esport Col·lectiu II (Handbol) 4.5

Cinesiologia 6 Esport Col·lectiu III (Rugbi) 4.5

Esport Col·lectiu IV (Futbol) 4.5 Fisiologia de l’Exercici 6

Esport Individual III (Natació) 4.5 treball Interdisciplinari 3

sociologia de l’Activitat Física i 
l’Esport 6

tecnologies de la Informació 
i la Comunicació per a 
l’Activitat Física i l’Esport

3

jocs motors 3

3r curs

Activitat Física i Esport en 
l’àmbit de l’oci 6 Didàctica de l’Educació 

Física II 6

Didàctica de l’Educació Física I 6 Entrenament Esportiu II 6

Entrenament Esportiu I 6 Pràctiques I 9

Estructura, organització i Gestió 
Esportiva 6 Programes d’Activitat Física 

i salut 6

Fisiopatologia General i de 
l’Aparell Locomotor 6 seminari de Pràctiques 3

4t curs

optatives 30 optatives 12

seminari d’Investigació 3 Pràctiques II 9

treball de Fi de Grau 6

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de coneixement: Ciències socials

18 CIèNCIEs soCIALs

ItINERARIs 
•  Educació Física: els professionals 

seran capaços de confeccionar pro-
grames educatius i d’aplicar metodo-
logies actuals de formació en relació 
a l’educació física a secundària. 

•  Entrenament Esportiu: coneixeran les 
possibilitats formatives dels diferents 
esports. Portaran a terme programaci-
ons esportives segons els grups d’edat 
i desenvoluparan sessions tècniques, 
tàctiques i físiques específiques. 

•  Activitat Física i Qualitat de Vida: tin-
dran coneixements d’anatomia, fisiolo-
gia i patologies, que podran aplicar per 
prescriure programes d’activitat física 
per a persones sanes, amb malalties 
o discapacitats. Disposaran de conei-
xements en àmbits complementaris 
com la nutrició o els primers auxilis. 

•  Lleure Esportiu i Gestió Esportiva: 
coneixeran les diferents possibili-
tats d’activitats en el temps lliure. 
seran capaços d’organitzar esde-
veniments recreatius i esportius i 
de desenvolupar càrrecs de gestió 
en entitats basades en la pràcti-
ca d’activitat física o d’esports. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  àmbit de la docència en educació 

física
•  àmbit de l’entrenament esportiu
•  àmbit de l’activitat física i la salut
•  àmbit de la gestió esportiva
•  àmbit del lleure d’activitat física i 

esport

Trets diferencials 

És un ensenyament presencial 
amb un nombre elevat de classes 
pràctiques. A la UVic es treballen els 
esports següents: futbol, bàsquet, 
gimnàstica, rugbi, handbol, 
atletisme, voleibol i natació. també 
es dóna molta importància a la 
tutorització de l’estudiant, a la seva 
part comunicativa i d’expressió i al 
coneixement de l’anglès acadèmic. 

Les pràctiques externes es poden 
realitzar en diferents àmbits: 
centres educatius, d’educació 
física i salut (on es porta a terme 
el “Programa d’Activitat Física per 
a la Gent Gran”), clubs esportius i 
rendiment, lleure i gestió.

Per accedir al Grau en CAFE cal 
matricular-se i superar una prova 
d’aptitud personal (PAP) que consta 
de quatre proves físiques (natació, 
salt vertical, agilitat i resistència) 
que es realitzen durant el mes de 
juny. 

Com a continuació d’aquests estudis 
la UVic ofereix 3 programes de 
màster (Formació del Professorat 
de Secundària; Educació Inclusiva; 
i Envelliment Actiu) i 2 programes 
de Doctorat (Educació Inclusiva; 
Salut, Benestar i Qualitat de Vida).

Internacional

Els estudiants poden participar en 
projectes de cooperació, intercan-
vis i pràctiques internacionals amb 
universitats i institucions estran-
geres (marroc, Guatemala, Itàlia, 
França, Polònia i Regne Unit) amb 
conveni amb la UVic. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:



GRAU EN ComUNICACIó AUDIoVIsUAL
La tecnologia de la comunicació digital permet la comunicació multimèdia i interactiva 
a través del llenguatge audiovisual. A la UVic els estudiants adquireixen un domini 
multidisciplinari que va des dels mitjans tradicionals –el cinema, la ràdio i la televisió–, 
fins a les noves formes interactives de comunicació en línia. Els graduats i graduades 
obtenen una visió global del món i dels processos de comunicació audiovisual i 
multimèdia. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Història Contemporània 6 Economia i Empresa 6

Història de l’Art 6 Estructura del sistema de 
Comunicació 6

Història de la Comunicació 6 Fonts d’Informació 3

Llengua Catalana 3 Introducció a l’Anglès per la 
Comunicació Audiovisual 6

sociologia General i de la 
Comunicació 6 taller d’Informàtica 3

taller de Redacció Periodística 6  Llengua Espanyola 3

2n curs

Anglès Escrit per a la 
Comunicació Audiovisual 6 Anglès oral per a la 

Comunicació Audiovisual 3

taller de Comunicació Gràfica I 6 Llenguatges de la Comunic. 6

taller de Guió 9 taller de Ràdio 6

taller de Redacció i Locució en 
mitjans Audiovisuals 6 taller de televisió 6

teories de la Comunicació 6 teoria i Estructura de la 
Comunicació a l’Empresa 6

3r curs

Comunicació Digital Interactiva 3 taller de Producció 
Audiovisual 9

Dret de la Comunicació 3 Bandes sonores 3

mètodes d’Investigació en 
Comunicació 6 Investigació d’Audiències 3

Narrativa Audiovisual i 
multimèdia 6 optatives 12

taller de Comunicació Gràfica II 3 taller d’Infografia 3

taller de Fotografia I 3 taller de Comunicació 
Interactiva 3

teoria de la Imatge 3

4t curs

Direcció i Producció Audiovisual i 
multimèdia 6 Art Digital i Nous mitjans 3

Nous Formats Audiovisuals 6 ètica Professional 3

Pràctiques en Empreses 12 optatives 18

treball de Fi de Grau 9 taller de Postproducció 
Audiovisual 3

ItINERARIs
A partir de tercer i quart curs els 
estudiants poden triar entre els 
següents i itineraris que permeten 
obtenir una formació més específica 
en: 

•  Comunicació Digital Interactiva

• Formats Televisius

• Business and Communication

• Cinema i Cultura Audiovisual

• Gestió de la Informació Multimèdia

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit  audiovisual i multimèdia: 

director/a i realitzador/a audiovisual 
i multimèdia, productor/a i 
gestor/a audiovisual multimèdia, 
guionista audiovisual i multimèdia, 
dissenyador/a de producció i 
postproducció visual i sonora.

•  Àmbit  cultural: dissenyador/a de 
procediments de comunicació en 
actes culturals amb “performances 
audiovisuals”.

•  Àmbit consultories de comunicació: 
gestor/a de portals de comunicació, 
assessor/a de tractament de 
continguts.

Trets diferencials 

La comunicació digital interactiva 
i multimèdia ha reconvertit el 
món comunicatiu i ha creat nous 
llenguatges i noves sinergies. La 
Facultat d’Empresa i Comunicació 
aposta per un ensenyament 
focalitzat en aquest tipus de 
comunicació com un dels seus 
trets característics. Al servei 
d’Audiovisuals de la Universitat, els 
estudiants obtenen un coneixement 
pràctic molt efectiu que els dota 
de les competències necessàries 
en l’ús de les tecnologies punta. 
Aquest coneixement digital fa 
que hi hagi un alt percentatge 
d’inserció laboral entre els nostres 
estudiants. 

Com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic ofereix un Màster 
en Direcció Estratègica de la 
Comunicació i l’Empresa.

Internacional

La UVic potencia la formació 
en idiomes. Gràcies a més de 
35 convenis amb universitats 
europees i nord-americanes, tots 
els estudiants poden cursar crèdits 
en una universitat estrangera. Els 
convenis d’intercanvi faciliten que 
els estudiants es comuniquin amb 
fluïdesa en l’idioma de la universitat 
escollida.  

Els estudiants també poden fer les 
seves pràctiques a l’estranger.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials

19 CIèNCIEs soCIALs    



GRAU EN EDUCACIó soCIAL
Forma professionals que desenvolupen accions socioeducatives adreçades a infants, 
joves i persones adultes, atenent els seus interessos en la societat actual. Les educadores 
i els educadors socials ajuden les persones a comprendre el seu entorn social, polític, 
econòmic i cultural i a integrar-se com a ciutadanes i ciutadans de ple dret. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Fonaments de l’Educació 6
Evolució de l’Educació 
Contemporània

6

Psicologia del 
Desenvolupament

6
Llengua Anglesa per a Usos 
Acadèmics

6

ser Educador i Educadora 
social

6 Polítiques i serveis socials 6

societat i Cultura 6 Psicologia social 6

tècniques d’Expressió i 
Comunicació

6
Recursos Expressius  
Corporals

6

2n curs

Didàctica 6
Acció socioeducativa amb 
menors

6

Educació al Llarg de la Vida 6
Acció socioeducativa amb 
Persones Adultes

6

organització d’Institucions 
socioeducatives

6
Acció socioeducativa en 
l’àmbit Laboral

6

societat i Entorn 6 Llengua i societat 6

treball Interdisciplinari 6
Pràctiques I: Anàlisi de 
Casos

6

3r curs

Acció socioeducativa per a 
l’Atenció a la Diversitat

6 optativa III 6

Acció socioeducativa per a la 
Comunitat

6 Pràctiques II 12

Educació social a Europa 6 Projectes socials i tIC 6

optativa I 6 seminari de Pràctiques II 3

seminari de Pràctiques II 3

optativa II 6

4t curs

mètodes d’Investigació social 6 Pràctiques III 12

optativa IV 6 seminari de Pràctiques III 3

optativa V 6 taller monogràfic 3

Pedagogia social 6 treball de Fi de Grau 9

Projectes socioeducatius 6

seminari de Pràctiques III 3

ItINERARIs

•  Recursos i Estratègies en l’Àmbit de 
les Persones Adultes.

•  Recursos i Estratègies en l’Àmbit de 
la Infància i la Joventut.

•  Recursos i Estratègies en l’Àmbit del 
Desenvolupament Comunitari. 

 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit de les persones adultes: 

treball socioeducatiu en centres 
de persones adultes, amb 
persones grans, amb persones 
que han tingut problemes amb 
la justícia, amb col·lectius 
vulnerables, amb persones excloses 
socialment. Formació bàsica i 
professionalitzadora amb persones 
adultes. 

•  Àmbit de la infància i de la 
joventut: treball educatiu amb 
infants i joves d’acollida, acció 
educativa en el temps de lleure, 
prevenció i acció educativa en salut, 
acompanyament a l’escolaritat. 

•  Àmbit del desenvolupament 
comunitari: accions educatives 
vinculades a la comunitat, projectes 
de col·laboració, cooperació  i treball 
comunitari internacional, accions 
socioeducatives en l’àmbit familiar. 

Trets diferencials 

El grau vincula l’àmbit acadèmic 
amb el professional i la realitat del 
treball socioeducatiu. Amb aquesta 
intenció ja des de primer curs es 
duen a terme visites als centres i 
vénen professionals de l’educació 
social a les nostres aules per 
compartir el seu coneixement.

El professorat del Grau treballa de 
forma interrelacionada diferents 
assignatures i es coordina al llarg 
dels cursos que conformen el Grau.

s’utilitzen metodologies de treball 
que parteixen de la participació 
activa de l’alumnat. El treball 
en petits grups cooperatius és 
una estratègia fonamental per a 
l’aprenentatge dels continguts.

Les pràctiques es realitzen en 
diferents àmbits de l’educació 
social i es vinculen a seminaris 
de preparació, seguiment i anàlisi 
de l’estada a centres o serveis. 
La Facultat ofereix la possibilitat 
de participar en projectes de 
pràctiques de cooperació al marroc i 
a Centreamèrica.

Com a continuació d’aquests estudis 
la UVic ofereix el Màster Universitari 
en Educació Inclusiva, el Màster 
Universitari en Envelliment Actiu i 
Saludable i el Doctorat en Educació 
Inclusiva.

Internacional

Els estudiants del Grau en Educació 
social tenen la possibilitat 
de participar en projectes de 
cooperació, intercanvis i pràctiques 
internacionals en institucions 
i universitats estrangeres amb 
conveni amb la UVic. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de coneixement: Ciències socials

20 CIèNCIEs soCIALs



GRAU EN màRQUEtING I ComUNICACIó EmPREsARIAL*
Els professionals de màrqueting han de poder desenvolupar tasques de gestió, 
assessorament i avaluació, i dominar les innovacions que han revolucionat el concepte 
de màrqueting. La comunicació és una àrea especialment dinàmica per a les empreses, 
per això la UVic forma professionals integrals i polivalents, globals i propers a la 
realitat concreta, amb coneixements de les àrees de màrqueting, investigació de 
mercats, comunicació corporativa, branding i e-business en un entorn globalitzat. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Anàlisi Comptable i Financera 
I 6 Anàlisi Comptable i 

Financera II 3

Fonaments i Evolució del 
màrqueting 6 Anglès Aplicat al 

màrqueting I 6

mètodes Quantitatius Bàsics 3 Anàlisi del Consumidor 6

Informàtica i tIC 3 Fonaments de la 
Comunicació Empresarial 6

Introducció a l'Economia 6 Règim jurídic del màr-
queting i la Comunicació 6

organització Empresarial 6 tendències Actuals del 
màrqueting 3

2n curs

Anglès Aplicat al màrqueting II 6 Anglès Aplicat al 
màrqueting III 3

Comunicació Empresarial 
Clàssica 6 Disseny i Implementació de 

Productes 6

Entorn macroeconòmic Global 
de l'Empresa 6 Estadística. Anàlisi de 

Dades II 6

Estadística. Anàlisi de Dades I 6 Estratègia i Política de Preus 3

màrqueting Estratègic i 
operatiu I 6 Estratègies de màrqueting 

Digital 6

Innovació en la 
Comunicació Empresarial 3

Logística i Distribució 3

3r curs

Lideratge i Habilitats 
Directives 3 Comunicació en moments 

de Crisi 3

mitjans de Comunicació 
socials 3 Direcció Comercial i de 

Vendes 6

Comunicació i Imatge 
Corporativa 6 Gestió de Recursos 

Humans 3

Comunicació Interna 3 Planificació Estratègica de 
la Comunicació 6

Dret Laboral 3 Investigació de mercats II 6

Investigació de mercats I 6

4t curs

Negocis Electrònics 6 Pràctiques 12

Emprenedoria i Creació 
d'Empreses 6 treball de Fi de Grau 6

màrqueting Internacional 6 optatives 6

Pla de màrqueting 6  

optatives 6

21 CIèNCIEs soCIALs    

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Departament de màrqueting: profes-

sionals capaços de gestionar i aportar 
coneixement en la creació i implemen-
tació de plans de màrqueting integrals, 
amb especial incidència en la comuni-
cació en nous mitjans i tecnologies.

•  Consultoria de màrqueting: professio-
nals independents capaços de generar 
plans estratègics per millorar l’eficièn-
cia a les empreses i aportar valor afegit 
a la marca.

•  Departament comercial: professio-
nals amb una visió global que creïn 
sinergies entre les diferents àrees fun-
cionals de l’empresa per optimitzar-ne 
els resultats.

•  Entorn online: professionals capa-
citats per liderar i aprofitar totes les 
oportunitats que ofereixen els nous 
mitjans i innovacions tecnològiques, 
des de la gestió de comunitats digitals 
en xarxes socials amb el Communnity 
management, fins a la creació de pla-
taformes virtuals de comerç electrònic.

•  Consultors de comunicació: profes-
sionals capaços de reconvertir els 
objectius de màrqueting en objectius 
de comunicació clars i definits. Amb 
capacitat i visió estratègica per a la 
creació de valor de marca, una correcta 
adequació amb la imatge corporativa i 
uns excel·lents resultats comercials.

•  Investigació de mercats: professio-
nals capaços d’investigar, analitzar, 
sintetitzar i projectar els aspectes més 
rellevants d’un mercat determinat i els 
seus consumidors.

Trets diferencials 

Aquest és un grau únic en l’actual 
panorama educatiu. Posa les bases 
del màrqueting-mix tradicional 
i la seva connexió amb les àrees 
funcionals de l’empresa. 

Explora les innovacions i tendències 
que van sorgint: plataformes 
de venda electrònica, innovació 
en màrqueting, màrqueting 
internacional... 

són especialment rellevants els 
coneixements en comunicació 
empresarial en els nous mitjans i 
les innovacions tecnològiques que 
són bàsiques per a les empreses. 
Es tracta de formar professionals 
amb capacitat de lideratge dins 
l’organigrama empresarial.

Com a continuació d’aquests 
estudis la UVic ofereix un màster 
Universitari en Direcció Estratègica 
de la Comunicació i de l’Empresa. 

Internacional

En l’àmbit del màrqueting i la 
comunicació els estudiants 
disposen, actualment, de 30 
convenis amb universitats 
europees, americanes i asiàtiques 
per completar la seva formació a 
l’estranger. A partir de tercer curs 
els estudiants poden cursar un 
quadrimestre o un any acadèmic a 
l’estranger, de la mateixa manera 
que poden seguir un programa  
de pràctiques en empreses i 
institucions estrangeres.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

*  Pendent de verificació per part del Consejo 
de Universidades

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials



GRAU EN mEstRE D’EDUCACIó INFANtIL
Forma professionals que atenen les necessitats d’aprenentatge dels nens i les nenes més 
petits, de 0 a 6 anys, una de les etapes més importants en la vida de les persones, que cal 
cuidar, respectar i estimar. Dóna una perspectiva integradora i globalitzadora, que té en 
compte les diferents capacitats de cada nen i nena i el seu desenvolupament. L’estudiant 
aprèn a reconèixer la importància de la relació amb les famílies i a desenvolupar funcions 
d’orientació i tutoria en aquest àmbit. Assumeix la dimensió educadora de la docència i el 
fet que s’ha de perfeccionar i adaptar als canvis científics, pedagògics i socials. El Grau 
fomenta l’educació democràtica per a una ciutadania activa.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Didàctica Artística I 3 Didàctica i Currículum 
Escolar 6

Llengua Anglesa per a Usos 
Acadèmics 6 Educació Audiovisual i tIC 6

tècniques d’Expressió i 
Comunicació 6 Naturalesa del Coneixement 

Científic i matemàtic 6

sociologia de l’Educació 6 Psicologia del 
Desenvolupament 6

Naturalesa del Coneixement 
Artístic i Literari 9 Escola, sistema Educatiu i 

Funció Docent 6

2n curs

Pràctiques I (seminari i estada a 
l’escola) 8 Educació musical I 3

Escola Infantil. Aula 0-3 6 Escola Infantil. Aula 3-6 6

Evolució de l’Educació 
Contemporània 6

Desenvolupament 
Psicomotor i Expressió 
Corporal

7

Família, Escola i Entorn 6 Psicologia de la Primera 
Infància. 0-6 anys 6

Fonaments i Estratègies 
d’Atenció a la Diversitat 6 Psicologia de l’Educació 6

3r curs

Didàctica Artística II 6 Didàctica del Llenguatge II 6

Didàctica de la Llengua Anglesa 3 Didàctica del Coneixement 
del medi I 3

Didàctica de la matemàtica I 3 Educació musical II 6

Didàctica del Llenguatge I 6 optativa II 6

optativa I 6 Pràctiques II (seminari i 
estada a l’escola) 15

4t curs

Didàctica de la matemàtica II 6 Pràctiques III (seminari i 
estada a l’escola) 18

Didàctica del Coneixement del 
medi II 6 seminari. treball de Fi de 

Grau 3

Literatura Infantil 3 treball de Fi de Grau 6

optativa III 6

optativa IV 6

optativa V 6

22 CIèNCIEs soCIALs

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
La principal sortida dels graduats 
i graduades és l’exercici com 
a docents en centres escolars 
de titularitat pública o privada 
corresponents a l’etapa d’educació 
infantil (llars d’infants o parvularis).
 
també cal tenir en compte 
les possibilitats laborals en 
aules hospitalàries, empreses 
dedicades a l’educació en àmbits 
no formals, serveis educatius de 
museus i institucions culturals, 
empreses dedicades a l’elaboració 
de materials educatius, etc. 

Com a continuació d’aquests 
estudis la UVic ofereix tres 
programes de màster: Pedagogia 
Montessori, Educació Inclusiva 
i Innovació Didàctica, i dos 
programes de doctorat: Innovació 
Educativa i Educació Inclusiva.

Trets diferencials 

El contacte constant amb els centres 
educatius, així com una atenció indivi-
dualitzada dels alumnes en què se’ls 
acompanya a descobrir el món educa-
tiu i a participar-hi. 
 Les pràctiques en centres educatius 
són l’eix central que articula els estu-
dis. 
ofereix la possibilitat de participar en 
projectes de cooperació, intercanvis i 
pràctiques internacionals.
L’optativitat està organitzada en itine-
raris i mencions que permeten apro-
fundir en un àmbit de coneixement 
amb més detall.

Pràcticum

El mòdul de pràcticum conté les assig-
natures de pràctiques i el treball de Fi 
de Grau. Les pràctiques es portaran a 
terme a través de tres assignatures a 
segon, tercer i quart curs i es realitzaran 
en centres acreditats pel Departament 
d’Ensenyament o en conveni amb 
la Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes.
L’estudiant podrà participar també en 
projectes de pràctiques en escoles 
rurals o de nova creació, o a l’estranger 
(marroc, Guatemala, Itàlia, França, 
Andorra i  Regne Unit). Destaca espe-
cialment el projecte de pràctiques a la 
ciutat italiana de Pistoia, que disposa 
d’un important programa d’educació 
infantil municipal. Està previst obrir 
noves línies de col·laboració amb altres 
països (Dinamarca, Polònia...). 
El treball de Fi de Grau es portarà a 
terme el darrer curs i pot estar vinculat 
als itineraris i mencions.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de coneixement: Ciències socials



GRAU EN mEstRE D’EDUCACIó PRImàRIA
El graduat/da en Mestre d’Educació Primària ha de ser capaç d’organitzar i animar 
situacions d’aprenentatge que s’ajustin a la realitat socioeducativa actual. Ha de conèixer 
l’organització i el funcionament dels centres educatius, desenvolupar les tasques pròpies 
del docent i el tutor/a i acompanyar els alumnes i les seves famílies al llarg del procés 
educatiu. Els estudis del Grau de Mestre han de permetre entendre la funció educativa 
tant dels i les mestres com dels centres educatius en un context social i cultural complex. 
Cal que els i les mestres assumeixin la dimensió educadora des d’un marc de canvis 
constants, tant científics com pedagògics i socials.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Educació Visual i Plàstica I 6 Didàctica de la 
matemàtica I 6

Escola, sistema Educatiu i 
Funció Docent 6 Didàctica i Currículum 

Escolar 6

Expressió musical 6 Psicologia del 
Desenvolupament 6

Llengua Anglesa per a Usos 
Acadèmics 6 Ensenyament de l’Educació 

Física 6

tècniques d’Expressió i 
Comunicació 6 sociologia de l’Educació 6

2n curs

Didàctica de la Llengua 
Anglesa 6 Didàctica del Llenguatge I 6

Didàctica de la matemàtica II 6 Fonaments de l’Educació 
Física 6

Evolució de l’Educació 
Contemporània 6 Fonaments i Estratègies 

d’Atenció a la Diversitat 6

Família, Escola i Entorn 6 Pràctiques I (seminari i 
estada a l’escola) 8

Psicologia de l’Educació 6 tIC Aplicades a l’Educació 4

3r curs

Didàctica Ciències socials I 6 Didàctica de les Ciències 
Experimentals I 6

Didàctica del Llenguatge II 9 Educació Visual i Plàstica II 6

Educació Dramàtica 6 optativa II 6

optativa I 6 Pràctiques II (seminari i 
estada a l’escola) 15

4t curs

Didàctica de la Literatura 3
mètodes d’Investigació 
(seminari del treball de Fi 
de Grau)

3

Didàctica de les Ciències 
Experimentals II 6 Pràctiques III (seminari i 

estada a l’escola) 18

Didàctica de les Ciències 
socials II 6 treball de Fi de Grau 6

optativa III 6

optativa IV 6

optativa V 6

23 CIèNCIEs soCIALs    

ItINERARIs
Aquest Grau preveu la realització 
de mencions cursant assignatures 
optatives, pràctiques específiques i el 
treball de Fi de Grau. 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
La finalització dels estudis en el 
Grau d’Educació Primària, suposa 
l’habilitació per a l’exercici com 
a docent en centres escolars de 
titularitat pública o privada en l’etapa 
d’educació primària de 6 a 12 anys. 

Cal tenir en compte altres 
possibilitats laborals dels futurs 
graduats en educació primària: 
escoles d’educació especial, 
aules hospitalàries, escoles 
d’adults, empreses privades, 
serveis educatius de museus 
o altres institucions culturals, 
empreses dedicades a l’elaboració 
de materials educatius, etc. 

Com a continuació d’aquests 
estudis la UVic ofereix tres 
programes de màster: Pedagogia 
Montessori, Educació Inclusiva 
i Innovació Didàctica, i dos 
programes de doctorat: Innovació 
Educativa i Educació Inclusiva.

Trets diferencials 

Un dels trets diferencials del Grau és el 
contacte constant entre la Universitat i 
els centres educatius del sector a partir 
d’experiències vinculades a les assigna-
tures i els períodes de pràctiques.

L’atenció personalitzada als estudiants 
mitjançant les tutories i sessions de 
treball dirigit fan que la seva participa-
ció activa i crítica sigui un factor clau 
dels estudis.

Les pràctiques en centres educatius 
són l’eix central que articula els estudis. 

ofereix la possibilitat de participar en 
projectes de cooperació, intercanvis i 
pràctiques internacionals.

Pràcticum

Conté les assignatures de Pràctiques i 
el treball de Fi de Grau. Les Pràctiques 
es portaran a terme a través de tres 
assignatures a segon, tercer i quart 
curs. Es realitzaran en centres escolars 
i constaran d’un seminari de preparació 
i seguiment que es portarà a terme en 
grups petits d’estudiants, i d’un període 
d’estada als centres escolars. Durant 
les pràctiques cada estudiant tindrà dos 
tutors, un de la Universitat i un altre del 
centre on realitzi l’estada. 

La Facultat oferirà la possibilitat de par-
ticipar en projectes específics de pràc-
tiques (en escoles rurals o en escoles 
de nova creació), així com la realització 
de les pràctiques a l’estranger (marroc, 
Guatemala, Itàlia, França, Andorra i 
Regne Unit). 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Educació, traducció i 
Ciències Humanes
Branca de coneixement: Ciències socials



GRAU EN PERIoDIsmE
Actualment la comunicació periodística va més enllà dels mitjans de comunicació 
tradicionals –premsa, ràdio, TV, agències de notícies– i arriba fins a la comunicació 
digital interactiva. Aquest canvi afecta la visió global que tenim dels periodistes i, per 
tant, també del seu procés d’aprenentatge a la universitat. Per aquest motiu la UVic 
forma professionals amb un coneixement multidisciplinari ampli en els processos 
d’informació, els mitjans i els nous llenguatges de la comunicació periodística –des de 
la redacció de la notícia tradicional a l’adaptació de la informació a les aplicacions per 
als mòbils. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Història Contemporània 6
Introducció a l’Anglès per 
Periodisme

6

sociologia General i de la 
Comunicació

6
Estadística Aplicada a la 
Comunicació

6

Història de la Comunicació 6
Estructura del sistema de 
Comunicació

6

Economia i Empresa 6 Llengua Catalana 3

Fonts d’Informació 3 Llengua Espanyola 3

taller d’Informàtica 3 taller de Redacció en Premsa I 6

2n curs

taller de Redacció en Premsa II 6
Llenguatges de la 
Comunicació

6

teories de la Comunicació 6 taller de Ràdio 6

Anglès Escrit per a Periodisme 6 taller de televisió 6

taller de Comunicació Gràfica 6
teoria i Estructura de la 
Comunicació d’Empresa

6

taller de Redacció i Locució en 
mitjans Audiovisuals

6 Anglès oral per a Periodisme 3

Edició en Premsa 3

3r curs

taller de Producció Audiovisual 9
mètodes d’Investigació en 
Comunicació

6

Disseny de Premsa 6
taller de Redacció en Premsa 
III

6

Comunicació Digital Interactiva 3 taller de Fotografia 3

Història del Periodisme 3 taller d’Infografia 3

Dret de la Informació 3
taller de Comunicació 
Interactiva

3

optatives 12 Periodisme en Línia 3

4t curs

Periodisme d’Investigació 6 Comunicació de Proximitat 6

ètica Professional 3
sistema Polític i 
Constitucional Espanyol

3

Periodisme Institucional i 
d’Empresa

3 treball de Fi de Grau 9

optatives 18 Pràctiques en Empreses 12

24 CIèNCIEs soCIALs

ItINERARIs
•  Periodisme Polític, Econòmic i 

institucional

• Periodisme Cultural

• Periodisme Social

• Comunicació, Salut i Esports

• Comunicació, Ciència i Tecnologia

• Negocis i Comunicació

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit d’informació periodística: 

redactor/a d’informació periodística 
en qualsevol suport (premsa, 
ràdio, tV, internet...), conductor/a, 
presentador o editor d’un programa 
informatiu, responsable de 
continguts d’un mitjà periodístic.

•  Àmbit de gabinet de premsa 
o comunicació institucional: 
responsable de premsa o 
comunicació institucional i/o 
empresarial.

•  Àmbit multimèdia: community 
manager: gestor/a de portals i 
editor/a de continguts.

•  Àmbit de consultories de 
comunicació: investigador/a o 
consultor/a de comunicació.

•  Àmbit de la docència i la recerca  
en comunicació.

 

Trets diferencials 
La Facultat d’Empresa i Comunicació 
potencia el periodisme de proximitat 
com un dels trets distintius d’aquest grau. 
L’arrelament de la UVic en el territori i el 
fet de ser una universitat no metropolitana 
afavoreixen aquesta orientació. La comu-
nicació digital i interactiva és un altre 
dels aspectes centrals. La qualitat de les 
instal·lacions –plató de televisió, locutori 
de ràdio, estudi de fotografia, sales d’ordi-
nadors mac...–, permet cohesionar l’ense-
nyament sobre els mitjans de comunicació 
tradicionals i els seus llenguatges amb el 
desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació.
La UVic aposta per la impartició d’assig-
natures eminentment pràctiques, així com 
també per activitats complementàries de 
formació que vinculen l’estudiant amb 
l’entorn comunicatiu, com la participació 
en una simulació política i periodística al 
Parlament de Catalunya o les pràctiques de 
corresponsal digital gràcies a un conveni 
amb un grup de comunicació, que permet 
als estudiants exercir, ja des de primer 
curs, de periodistes de la seva ciutat. Amb 
aquesta cooperació entre entorn i universi-
tat es crea una xarxa de notícies d’arreu del 
territori amb els productes informatius dels 
estudiants, amb l’objectiu final que aquests 
assoleixin habilitats en el món de la comu-
nicació periodística i digital.
Com a continuació d’aquests estudis, la 
UVic ofereix un Màster Universitari en 
Direcció Estratègica de la Comunicació i 
l’Empresa.

Internacional
Gràcies a més de 35 convenis amb univer-
sitats europees i nord-americanes, tots 
els estudiants poden cursar crèdits en una 
universitat estrangera i potenciar els seus 
nivells d’idiomes.

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials



GRAU EN PUBLICItAt I RELACIoNs PÚBLIQUEs
Pocs àmbits han viscut una revolució tan apassionant i espectacular com la Publicitat 
i les Relacions Públiques en els darrers anys. Les xarxes socials o els smartphones són 
bons exemples de l’aparició de noves eines sorgides gràcies a la innovació tecnològica. 
Aquestes eines han permès nous territoris d’actuació com les aplicacions mòbils, el 
community management, o el branded content… El repte d’aquest Grau és formar 
professionals que satisfacin aquestes noves necessitats de les empreses i, a més, 
transmetre’ls els coneixements i les capacitats dels mitjans convencionals que encara 
mantenen força i vigència. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Empresa 6 Estadística Aplicada a la 
Comunicació 6

Història de la Comunicació 6 Estructura de la Comunicació 6

Llengua Catalana 3 Fonts d’Informació 3

sociologia General del 
Consumidor 6 Història de la Publicitat i les 

Relacions Públiques 3

teoria i Estructura de la 
Comunicació d’Empresa 9

Introducció a l’Anglès per 
la Publicitat i les Relacions 
Públiques

6

Llengua Espanyola 3

taller d’Informàtica 3

2n curs

Anglès per a la Comunicació i la 
Publicitat 6 Anglès per a les Relacions 

Públiques 3

Història Contemporània 6 Introducció al màrqueting 6

taller de Ràdio 6 Llenguatges de la 
Comunicació 6

taller de televisió 6 Psicologia del Consumidor 3

teories de la Comunicació 6 taller de Comunicació 
Gràfica I 6

 taller de Redacció 6

3r curs

Comunicació Digital Interactiva 3 Estratègia i Planificació de 
mitjans 6

Creativitat Publicitària I 6 optatives 6

Dret de la Publicitat 3 organització d'Esdeveniments 3

Gestió d'Empresa 3 Relació amb els mitjans de 
Comunicació 3

mètodes d'Investigació en 
Comunicació 6 taller de Comunicació Gràfica 

II 6

optatives 6 taller de Comunicació Inter-
activa 3

taller de Producció Audiovisual 3 taller de Fotografia 3

4t curs

màrqueting Relacional 6 Comunicació No Convencional 3

Campanyes Globals de 
Comunicació 6 optatives 18

Pràctiques en Empreses 12 Comunicació amb Grups 
socials 3

treball Fi de Grau 9 Estratègia i Gestió de marca 3

25 CIèNCIEs soCIALs    

ItINERARIs
•  Publicitat: creació i gestió de 

campanyes publicitàries o projectes 
de comunicació des de la ideació a 
l’execució.

•  Relacions Públiques: gestió i disseny 
d’estratègies de relació amb els 
públics d’empreses, institucions i 
grups socials. Especialment rellevant 
en un entorn en què les empreses es 
converteixen en actors que han de 
dialogar contínuament amb el seu 
entorn social

•  Business and Communication 
(s’imparteix en anglès): aproximació a 
l’estudi dels aspectes comunicatius i 
empresarials internacionals.

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•  Àmbit de la publicitat: departament 

creatiu: redactor/a o director/a 
d’art, dissenyador/a, productor/a 
gràfic i audiovisual. Departament de 
comptes: director/a, supervisor/a 
executiu de comptes, planificador/a 
estratègic, planificador/a de mitjans, 
product manager. 

•  Àmbit de les relacions públiques: 
responsable de RRPP, protocol, 
organització d’esdeveniments. 

•  Àmbit de les consultories de 
comunicació: responsable del 
departament de publicitat, cap de 
comunicació, de relacions públiques, 
de protocol. Responsable del 
gabinet de premsa. Universitats: 
docent, investigador/a en publicitat i 
relacions públiques.

Trets diferencials 

Forma professionals competitius en 
tots els àmbits potenciant les noves 
formes de comunicació publicitària i 
de relacions públiques. 

La comunicació no convencional 
es basa en el missatge publicitari 
creatiu, impactant i innovador difós 
mitjançant nous canals de comuni-
cació per cridar l’atenció del públic. 
El coneixement de les noves formes 
de comunicació es desenvolupa con-
juntament amb l’aprenentatge de la 
comunicació digital i interactiva i 
de les noves tecnologies. Es poten-
cia l’àmbit de les relacions públi-
ques i, en particular, dels gabinets 
de comunicació. Aquest interès es 
reflecteix en la inclusió de matèries 
específiques sobre la relació amb 
els mitjans de comunicació o l’orga-
nització d’esdeveniments.

Com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic ofereix un Màster 
Universitari en Direcció Estratègica 
de la Comunicació i de l’Empresa 
per dotar els estudiants de totes 
les eines per a la gestió del conei-
xement. 

Internacional
La UVic potencia la formació en 
idiomes. Gràcies a més de 35 con-
venis amb universitats europees 
i nord-americanes, tots els estu-
diants poden cursar crèdits en una 
universitat estrangera. Els convenis 
d’intercanvi faciliten que els estu-
diants es comuniquin amb fluïdesa 
en l’idioma de la universitat escollida. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Facultat d’Empresa i Comunicació
Branca de coneixement: Ciències socials



GRAU EN tREBALL soCIAL
Forma professionals amb capacitat per analitzar situacions, planificar, desenvolupar, 
implementar, executar, revisar i avaluar plans d’intervenció en els diferents àmbits 
d’actuació del treball social. L’objectiu és reforçar l’autonomia de les persones, grups 
o comunitats, promoure canvis i transformacions socials i incrementar el benestar, la 
justícia i la cohesió social mitjançant l’aplicació de metodologies pròpies del treball 
social.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Antropologia social i Cultural 6 Economia Aplicada al 
treball social 6

Ciències Psicosocials Aplicades 6 Epistemologia del treball 
social 6

Comunicació i treball social 6
Fonaments d’ètica i 
Deontologia en treball 
social

6

Pedagogia i treball social 6 Intro. a la Política social 6

sociologia Aplicada al treball 
social 6 Psicologia social 6

2n curs

Intervenció Grupal 6 Anglès per al treball social 6

metodologia d’Intervenció en 
treball social 6 Dret i Ciutadania 9

Polítiques socials i treball social 6 mètodes i tècniques 
d’Investigació social I 6

serveis socials 6 salut Comunitària 3

treball social i subjecte social 6 treball social amb la 
Comunitat 6

3r curs

Diversitat Cultural i treball social 6 Disseny i Avaluació de 
Programes socials 3

mediació de Conflictes 3 Pràcticum I 12

mètodes i tècniques 
d’Investigació social II 6 sociologia del treball 3

treball social en l’àmbit de la 
salut 6 treball social en l’àmbit de 

la justícia 6

treball social en l’àmbit 
Educatiu 6 treball social i Atenció 

Integrada 6

treball social i Exclusió social 3

4t curs

Gestió i Administració 
d’organitzacions socials 6 optativa IV 3

optativa I 3 optativa V 3

optativa II 3 optativa VI 3

optativa III 3 Pràcticum III 12

Pràcticum II 12 treball de Fi de Grau II 6

treball de Fi de Grau I 3 treball social en l’àmbit de 
l’Urbanisme i la Vivenda 3

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
•   Àmbit de serveis socials, comunita-

ris i especialitzats: atenció primària 
social, programes o serveis socials, 
comunitaris o especialitzats.

•   Àmbit de la salut: serveis d’atenció 
primària de salut, serveis sociosani-
taris, programes o serveis de salut 
mental, hospitals.

•   Àmbit d’educació: serveis d’orienta-
ció psicopedagògica i social, serveis 
d’educació especial, programes o 
serveis d’inserció sociolaboral, cen-
tres de formació regulada.

•  Àmbit de justícia: serveis d’orien-
tació i assessorament, serveis de 
mediació i d’atenció a les víctimes 
i centres penitenciaris, organitza-
cions tutelars, serveis d’assesso-
rament i elaboració de peritatges 
socials.

•  Àmbit de cooperació per al desen-
volupament: en organitzacions 
i entitats del tercer sector que 
treballen per a la inclusió social 
mitjançant programes preventius, 
assistencials, formatius, de dina-
mització comunitària o d’inserció 
sociolaboral a nivell local, nacional o 
internacional.

•  Àmbit científic: departaments 
universitaris, centres d’estudis, de 
planificació o de recerca, organitza-
cions científiques.

•  Àmbits emergents: serveis laborals, 
d’urbanisme i habitatge o de medi 
ambient.

Centre: Facultat de Ciències de la salut 
i el Benestar
Branca de coneixement: Ciències socials

Trets diferencials 

La Facultat de Ciències de la 
salut i el Benestar aposta per 
una formació focalitzada en la 
vessant humana i científica, i 
també per a la millora contínua de 
la qualitat, el treball cooperatiu 
interdisciplinari, la gestió i 
administració de programes i 
serveis, l’educació i defensa dels 
drets dels ciutadans, la docència i 
la investigació.

La UVic i el Departament d’Acció 
i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya van impulsar la 
creació de la primera Càtedra 
de Serveis Socials de Catalunya 
per desenvolupar estudis i 
projectes d’innovació i recerca en 
serveis socials. també es porten 
a terme activitats de recerca; 
jornades, conferències, seminaris, 
exposicions i debats.

Com a continuació d’aquests 
estudis de grau, la UVic ofereix 
els Màsters universitaris 
d’Envelliment Actiu i d’Educació 
Inclusiva amb els Programes de 
Doctorat associats. 

Internacional

La Facultat de Ciències de la 
salut i el Benestar disposa de 
programes de mobilitat amb 
països d’arreu del món que 
permetrà als estudiants de treball 
social gaudir d’una formació 
internacional plena d’experiències 
enriquidores. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:
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GRAU EN ENGINYERIA ELECtRÒNICA INDUstRIAL 
I AUtomàtICA
El Grau integra tècniques i coneixements d’electrònica i automàtica industrial 
per tal de dissenyar, desenvolupar i analitzar productes electrònics i processos 
d’automatització industrial. 
Forma professionals de l’enginyeria electrònica industrial amb capacitat d’innovació 
i adaptació als canvis de la tecnologia i de la societat actual.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Anglès 6
Ciència i Enginyeria de 
materials

6

Disseny Assistit per 
ordinador

6 Anàlisi de Circuits 6

Física mecànica 6 Electrònica Bàsica 6

Fonaments d’Informàtica 6 Física Elèctrica 6

matemàtiques I 6 matemàtiques II 6

2n curs

Electrònica Digital 6 Electrònica Analògica 6

Enginyeria tèrmica i de Fluids 6 Regulació Automàtica 6

Fonaments de Gestió 
Empresarial

6 Química 6

mètodes Estadístics de 
l’Enginyeria

6 Electrònica de Potència 6

Electrotècnia 6 Projecte Integrat I 6

3r curs

Automatització Industrial I 6 Automatització Industrial 6

Control Discret 6
Enginyeria de Processos 
de Fabricació

6

Instrumentació Electrònica I 6 Projecte Integrat II 6

microcontroladors 6
sistemes d’Informàtica 
Industrial

6

teoria de màquines i 
mecanismes

6 sistemes Robotitzats 6

4t curs

optativa I 6 optativa III 6

optativa II 6 optativa IV 6

Pràctiques Externes I 6 optativa V 6

sistemes Encastats 6 treball de Fi de Grau 12

tractament Digital de senyal 6
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soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els titulats poden assumir càrrecs 
tècnics i directius en empreses de 
l’àmbit industrial i de serveis amb les 
funcions següents:

•  Disseny, anàlisi i manteniment de 
sistemes i equipaments electrònics.

•  Disseny i anàlisi de l’automatització 
i control de processos industrials.

•  Participació a les àrees de 
gestió, organització, planificació, 
qualitat, medi ambient i comercial 
d’empreses relacionades amb 
aquest tipus d’activitats.

•  Projectes sobre el desenvolupament 
i utilització d’energies renovables.

•  Espai ampli d’actuació dins de 
l’administració pública, la docència, 
la recerca i la transferència de 
tecnologia.

•  Exercici lliure de la professió 
(elaboració de projectes, estudis 
tècnics, legalitzacions, etc.).

Trets diferencials 

Les competències específiques 
adquirides en el Grau de la UVic 
permeten assolir les atribucions 
professionals que capaciten en la 
redacció, signatura i desenvolupa-
ment de projectes corresponents a 
la branca d’electrònica industrial. 
El Grau ofereix una formació trans-
versal, versàtil i multidisciplinària 
(electrònica i automàtica) que 
s’adapta a entorns de treball signifi-
cativament diferents.
La metodologia docent es basa en 
projectes integrats multidiscipli-
naris, de diversa complexitat i nivell 
tecnològic, que permeten confrontar 
els alumnes a problemes oberts. Es 
plantegen problemes reals d’empre-
ses coordinats per diversos docents 
i experts externs. 
La UVic desenvolupa recerca en 
temes relacionats amb les compe-
tències del Grau. El grup de recer-
ca vinculat és el de Tecnologies 
Digitals. 
Com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic ofereix un Màster 
Universitari en Tecnologies Aplica-
des de la Informació i el programa 
de Doctorat en Tecnologies Digitals 
i de la Informació associat.

Internacional

La UVic ofereix la possibilitat de 
cursar assignatures obligatòries, 
optatives, pràctiques i el treball 
de Fi de Grau en universitats o 
institucions estrangeres amb 
conveni internacional.  

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Enginyeria



GRAU EN ENGINYERIA mECAtRÒNICA
Treballa de manera interdisciplinària tècniques i coneixements de mecànica, 
electrònica, control i informàtica per tal de concebre noves maneres de produir, de 
desenvolupar nous productes i de dissenyar noves màquines. 
Forma professionals amb capacitat d’integrar coneixements d’aquestes disciplines 
per oferir solucions que vagin més enllà de les que es poden obtenir amb cadascuna 
per separat. 

PLA D’EstUDIs

1r curs

Anglès 6 Anàlisi de Circuits 6

Disseny Assistit per 
ordinador

6 Electrònica Bàsica 6

Física mecànica 6 Física Elèctrica 6

Fonaments d’Informàtica 6 matemàtiques II 6

matemàtiques I 6 tecnologia de materials 6

2n curs

Electrònica Digital 6
Elasticitat i Resistència de 
materials

6

Electrotècnica 6 Electrònica de Potència 6

Enginyeria tèrmica i de Fluids 6
Estratègia Empresarial i 
màrqueting

6

Fonaments de Gestió 
Empresarial

6 Projecte Integrat I 6

mètodes Estadístics de 
l’Enginyeria

6 Regulació Automàtica 6

3r curs

Automatització Industrial I 6 Disseny de màquines 6

Control Discret 6
Enginyeria de Processos 
de Fabricació I

6

Instrumentació Electrònica I 6 Informàtica Industrial 6

microcontroladors 6 Projecte Integrat II 6

teoria de màquines i 
mecanismes

6 sistemes Robotitzats 6

4t curs

Bases de Dades 6 optativa III 6

optativa I 6 optativa IV 6

optativa II 6 optativa V 6

Pràctiques Externes I 6 treball de Fi de Grau 12

Programació Avançada 6
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ItINERARIs
Els itineraris que es poden seguir amb 
el grau de mecatrònica a la UVic són 
els següents: 

•  Sistemes Electrònics 

•  Sistemes Mecànics.

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els titulats poden assumir càrrecs 
tècnics i directius en empreses dins 
l’àmbit industrial i de serveis amb les 
següents funcions:

•  Desenvolupament, disseny, 
muntatge, fabricació i producció, 
en robòtica, automació i sistemes 
electromecànics. 

•  Disseny i anàlisi de l’automatització 
i control de processos industrials. 

•  Participació en àrees de gestió, 
organització, planificació, qualitat 
i comercials de les empreses 
relacionades amb aquest tipus 
d’activitats. 

•  Administració pública, docència, 
recerca i transferència de 
tecnologia.

•  Accés a la professió d’enginyer.

Trets diferencials 

El Grau en Enginyeria mecatrònica 
és el primer que s’imparteix en el 
marc universitari espanyol. Té l’aval 
empresarial de més de 70 entitats: 
empreses, consells empresarials, 
associacions d’empresaris, 
patronals, cambres de comerç, 
centres tecnològics i ajuntaments.

La metodologia docent es 
basa en projectes integrats 
multidisciplinaris, de diversa 
complexitat i nivell tecnològic, que 
permeten confrontar els alumnes 
a problemes oberts. Es plantegen 
problemes reals d’empreses 
coordinats per diversos docents i 
experts externs.

La UVic desenvolupa recerca 
en temes relacionats amb les 
competències del Grau en Enginyeria 
mecatrònica. El grup de recerca 
vinculat és el de Tecnologies 
Digitals.

Com a continuació d’aquests estudis, 
la UVic ofereix un Màster Universitari 
en Tecnologies Aplicades de la 
Informació i el programa de Doctorat 
en Tecnologies Digitals i de la 
Informació associat.

Internacional

Hi ha la possibilitat de cursar 
assignatures obligatòries, optatives, 
pràctiques i el treball de Fi de 
Grau en aquelles universitats i 
institucions estrangeres amb 
conveni amb la UVic. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Enginyeria



GRAU EN ENGINYERIA D’oRGANItZACIó INDUstRIAL
Forma enginyers amb coneixements en ciències bàsiques i tecnologies, capaços 
d’organitzar, dirigir i gestionar plantes industrials i de serveis per optimitzar l’eficiència, 
l’eficàcia i la qualitat.
Els estudiants adquireixen competències en l’àrea de gestió, com economia, comptabilitat, 
finances, màrqueting, gestió dels recursos humans i gestió estratègica de l’empresa. En 
l’àrea tècnica, aprenen coneixements en tecnologia, amb més èmfasi en la capacitat per 
organitzar i gestionar la producció, els sistemes d’informació i la presa de decisions a 
través de l’anàlisi del risc i el modelatge de sistemes.

PLA D’EstUDIs

1r curs

Disseny Assistit per ordinador 6 matemàtiques II 6

Anglès 6 Química 6

Física mecànica 6 Electrònica Bàsica 6

Fonaments d’Informàtica 6 Física Elèctrica 6

matemàtiques I 6 tecnologia de materials 6

2n curs

Bases de Dades 6 Enginyeria Econòmica 6

Electrònica Digital 6
Estratègia Empresarial i 
màrqueting

6

mètodes Estadístics de 
l’Enginyeria

6 Qualitat 6

Electrotècnia 6 Xarxes de Computadors 6

Fonaments de Gestió 
Empresarial

6 Projecte Integrat I 6

3r curs

Automatització Industrial I 6
Enginyeria de Processos 
de Fabricació I

6

Gestió de Persones 6
mètodes Quantitatius de 
Gestió II

6

mètodes Quantitatius de 
Gestió I

6
Política tecnològica i 
Gestió de la Innovació

6

Pneumàtica i Hidràulica 6 Projecte Integrat II 6

tecnologia Energètica i 
mediambiental

6
sistemes de Producció i 
Logístics I

6

4t curs

Construccions i Instal·lacions 6 optativa III 6

sistemes de Producció i 
Logístics II

6 optativa IV 6

Pràctiques en Empresa I 6 optativa V 6

optativa I 6 treball de Fi de Grau 12

optativa II 6
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moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• semipresencial 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
El Grau capacita per analitzar, 
dissenyar i gestionar els recursos 
tècnics, humans, econòmics i 
financers des d’una perspectiva 
global.

El perfil dual (tècnic i de gestió) és 
molt adequat per a la majoria de llocs 
de responsabilitat que es presenten 
en les empreses (tant industrials 
com de serveis) i en l’administració 
pública.

Algunes de les sortides professionals 
típiques de l’enginyer d’organització 
industrial es troben en llocs de 
responsabilitat en  diversos àmbits:

•  Àmbit de qualitat: àrees de 
qualitat, medi ambient, prevenció, 
proveïment i compres.

•  Àmbit tecnològic: planificació, 
millora continuada, processos, 
direcció d’operacions, gestió de 
projectes.

•  Àmbit de la gestió d’empresa: 
administració i direcció d’empreses, 
màrqueting, gestió de la innovació i 
consultoria i gestió del coneixement.

Trets diferencials 

modalitats d’ensenyament 
presencial i semipresencial. La 
modalitat semipresencial permet 
compatibilitzar els estudis amb 
l’activitat professional.

El Grau proporciona una visió 
integral de l’organització i el seu 
entorn, molt sol·licitada per part del 
sector empresarial que veu en el 
titulat un perfil dual com a tècnic 
i com a gestor, d’un gran atractiu 
professional.

Les competències específiques 
adoptades per la Universitat de Vic 
per al Grau es corresponen amb 
els requisits que permeten exercir 
la professió d’enginyer tècnic 
industrial, concretament pel que fa 
a la formació bàsica i a la formació 
comuna a la branca industrial 
(enginyer generalista), i amb els que 
donen les capacitats necessàries 
en temes de gestió (branca 
d’organització).

Internacional

La Universitat ofereix als estudiants 
assignatures obligatòries, optatives, 
pràctiques i el treball de Fi de Grau 
en universitats o institucions 
estrangeres amb conveni. 

MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Enginyeria



GRAU EN mULtImèDIA
Aquest grau forma professionals en tecnologia especialitzats en el disseny i 
desenvolupament d’aplicacions i elements multimèdia per a Internet i dispositius mòbils, 
i en la integració dels sistemes que puguin intervenir en aquests entorns. També ofereix 
als estudiants coneixements de les àrees de creació de continguts interactius i de gestió 
empresarial perquè puguin liderar projectes i cooperar amb altres professionals en un 
entorn de treball multidisciplinari.  

PLA D’EstUDIs

1r curs

Fonaments de Programació 6 Xarxes de Computadors 6

Llenguatge Audiovisual 6 Programació Estructurada 6

Formats multimèdia 6
Narrativa Audiovisual 
Inter activa

6

matemàtiques 6 seguretat i Criptografia 6

Electrònica Digital 6 Física 6

2n curs

Llenguatges Web 6 Programació Hipermèdia 6

Programant amb 
Estructures

6 Comunicacions mòbils 6

teoria i tècnica del Guió 
Audiovisual multimèdia

6
Arquitectura de la 
Informació, Usabilitat i 
Accessibilitat

6

Gestió Empresarial 6
Programació en Entorns 
Gràfics

6

Anglès 6 Bases de Dades 6

3r curs

Aplicacions d’Internet 6
Disseny d’Aplicacions 
multidispositiu

6

sistemes operatius mòbils 6 Resolució de Problemes 6

Disseny d’Interfícies 
d’Usuari

6
Estructura i Regulació del 
sistema de Comunicació

6

Enginyeria de Projectes 
multimèdia

6
tecnologia i Xarxes de 
mòbils

6

Prospecció i Visualització 
de Dades

6 Projecte Integrat 6

4t curs

Qualitat 3 optativa III 6

Concepte i Disseny de 
Llenguatges sensorials

3 optativa IV 6

Estratègia Empresarial i 
màrqueting

6 optativa V 6

Práctiques Externes I 6 treball Fi de Grau 12

optativa I 6

optativa II 6

moDALItAts 
D’ImPARtICIó
• Presencial
• semipresencial 

soRtIDEs 
PRoFEssIoNALs
Els titulats poden inserir-se tan en 
empreses de l’àmbit de continguts audi-
ovisuals com en les de qualsevol altre 
àmbit que vulguin donar valor afegit als 
seus productes o busquin noves vies per 
promocionar-se. 
En totes elles un graduat en multimèdia 
està capacitat per a desenvolupar rols 
professionals com els següents:
•  Desenvolupador multimèdia: progra-

mador d’aplicacions, tècnic de xarxes, 
programador de jocs.

•  Desenvolupador web multiplatafor-
ma: programador d’aplicacions basa-
des en Internet, dissenyador de webs 
interactives, programador de disposi-
tius mòbils.

•  Dissenyador multimèdia: director de 
projectes, guionista, dissenyador grà-
fic de llocs web, creador de continguts.

•  Gestor de projectes multimèdia: pro-
ductor multimèdia, tècnic en contingut 
multimèdia.

•  Consultor multimèdia: especialista 
en tecnologies web i aplicacions rich 
media, especialista en creació multi-
mèdia, especialista en mercat i pro-
ductes digitals interactius.

•  Consultor d’usabilitat: tècnic en 
usabilitat i disseny centrat en l’usu-
ari, especialista en accessibilitat als 
continguts, dissenyador d’interfícies i 
arquitecte d’informació.

Trets diferencials 
Actualment les empreses i organitzacions 
necessiten crear continguts multimèdia 
sobre diferents plataformes digitals per 
arribar als seus clients i interactuar-hi. 
El disseny i la implementació d’aquests 
continguts els acostuma a desenvolupar 
un equip format principalment per infor-
màtics i especialistes en comunicació 
audiovisual. 
L’objectiu principal del Grau en 
multimèdia és formar un tècnic especia-
lista en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), però 
també en la creació i comunicació de 
continguts digitals i de la gestió empre-
sarial. 
El coneixement d’aquests mons possibi-
lita que el graduat/da actuï activament 
en el procés del disseny i elaboració de 
continguts i sàpiga utilitzar les eines 
tecnològiques més actuals per tal d’obte-
nir avantatges competitius. també serà 
capaç de liderar l’equip de treball o bé 
de gestionar la seva pròpia empresa. Així 
doncs, integrarà coneixements tècnics, de 
continguts interactius i de gestió. 

Internacional
A la UVic els estudiants del Grau en 
multimèdia tenen la possibilitat de cursar 
assignatures obligatòries, optatives, pràc-
tiques i el treball de Fi de Grau en aque-
lles universitats i institucions estrangeres 
amb conveni amb la UVic. 

Itineraris
Els itineraris que es poden seguir amb 
el Grau de multimèdia a la UVic són els 
següents:

•  Tecnologia Avançada
•  Disseny i Comunicació de Continguts 

Digitals
•  Direcció d’Empresa
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MÉS INFORMACIÓ:
Horari, vies d’accés, pla d’estudis i 
altres informacions a:

Centre: Escola Politècnica superior
Branca de coneixement: Enginyeria
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Els ensenyaments de Màster i de Doctorat representen 
el nivell més alt de la formació universitària. 
Els ensenyaments de Màster inclouen continguts teòrics 
i pràctics i la realització d’un treball de final d’estudis. 
Tenen una durada d’un o dos cursos acadèmics, en funció 
del nombre de crèdits programats. 
Els programes de Doctorat consisteixen en la realització 
d’un període de formació, que generalment coincideix amb 
estudis de Màster, i la realització d’una Tesi Doctoral.

Màsters Universitaris

Biociències
• Genòmica Aplicada *

Educació
•  Educació Inclusiva (Internuniversitari 

UIB i UdL. Coordinat per la UVic)
•  Formació del Català per a Adults 

(Interuniversitari. Coordinat per la UB)
•  Formació del Professorat de secundària
• Innovació Didàctica *
• Pedagogia montessori (0-6 anys)

Empresa i Comunicació
•  Direcció Estratègica de la Comunicació i 

de l’Empresa*
• Gestió (EADA)

Humanitats
•  Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 

(Interuniversitari. Coordinat per la UB)
• traducció Especialitzada

Salut
• Atenció i Cures Pal·liatives *
•  Envelliment Actiu i satisfactori: Bases 

per a la Prevenció i l’Atenció Integrada

Tecnologies
• Prevenció de Riscos Laborals
• tecnologies Aplicades de la Informació

* Pendent de verificació

www.uvic.cat/mastersuniversitaris

Programes de Doctorat

Biociències
• Biologia de sistemes

Comunicació
• Comunicació Digital Interactiva

Educació
• Educació Inclusiva
• Innovació i Intervenció Educatives *

Empresa
• Finances. Valoració d’Estats Financers

Humanitats
• traducció, Llengües i Literatures

Salut
• salut, Benestar i Qualitat de Vida

Tecnologies
• tecnologies Digitals i de la Informació

www.uvic.cat/doctorats

Recerca

•  El professorat i els estudiants de 
la UVic porten a terme projectes de 
recerca en tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, Biotecnologia, 
medi Ambient, Comunicació Digital i 
Audiovisual, Ciències Empresarials, 
Ciències de l’Educació, Ciències de la 
salut, Llengua i Literatura, entre altres. 

•  Des dels primers cursos, els 
ensenyaments de la UVic potencien 
les principals competències que 
aporta l’activitat de recerca: capacitat 
d’anàlisi i síntesi, capacitat de 
formulació d’hipòtesis, esperit crític, 
sentit ètic, etc. 

•  La UVic compta amb 19 grups de 
recerca que desenvolupen projectes 
d’investigació i transferència de 
coneixement propis i interuniversitaris. 

•  Els investigadors d’aquests grups 
aporten la seva experiència i 
coneixements als projectes dels 
estudiants de màster i doctorat.

www.uvic.cat/recercaitransferencia

Titulats 
universitaris

Màster Universitari

60-120 crèdits ECTS

Segon cicle Tercer cicle

Doctorat

(Tesi doctoral)

Títol de Màster 
Universitari

≥ ≥

≥

Títol de Doctor

Fotografies: Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Vic; Fotolia.com; iStockPhoto. Edició: Servei de Publicacions de la UVic. Impressió: Rotocayfo. D.L.: B-8429-2012

màstERs UNIVERsItARIs 
I PRoGRAmEs DE DoCtoRAt



CAMPUS DE MIRAMARGES

MASIA TORRE DELS FRARES
EUMO EDITORIAL
EUMOGRÀFIC
ESCOLA D’IDIOMES

CAMPUS TORRE DELS FRARES

ZONA
ESPORTIVA

ZONA
ESPORTIVA

E
di

ci
ó 

20
12

 /
 L

a 
U

ni
ve

rs
it

at
 d

e 
Vi

c 
és

 O
fi

ci
na

 d
e 

P
re

in
sc

ri
pc

ió
 U

ni
ve

rs
it

àr
ia

Universitat de Vic
Carrer de la sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
tel. 93 886 12 22
info@uvic.cat

www.uvic.cat
segueix-nos a:


