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17   *  La UVic-Ucc prepara un nou grau en Tecnologia i Gestió Alimentària per al curs 2017-2018.
  *  S’ofereix el Grau d’estadística Aplicada. És un grau inter universitari impartit conjuntament per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Vic-Universitat central de catalunya (UVic-Ucc). La institució 
coordinadora de l’ensenyament és la UAB.

** Pendent d’aprovació.

Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. 938 861 222
www.uvic.cat

 3. LA UVIC - UCC 

 6. CAMPUS InTeRnACIOnAL

 7. PLA d’ORIenTACIÓ I ACCIÓ TUTORIAL 

ARTS I HUMANITATS 

 8. disseny BAU (Barcelona) 

 9. Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 

CIÈNCIES* 

 10. Biologia 

 11. Biotecnologia 

 12. Ciències Ambientals / Biologia 

ENGINYERIES

13. enginyeria Biomèdica 

14. enginyeria en Tecnologies Industrials 

15. enginyeria Mecatrònica 

16. Multimèdia 

SALUT 

 17. Fisioteràpia 

 18. Infermeria 

 19. nutrició Humana i dietètica 

 20. Psicologia 

 21. Teràpia Ocupacional

SOCIALS

 22. Administració i direcció d’empreses 

 23. Ciències de l’Activitat Física i de l’esport 

 24. Comunicació Audiovisual 

 25. educació Social 

 26. Màrqueting i Comunicació empresarial 

 27. Mestre d’educació Infantil 

 28.  Mestre d’educació Infantil / Mestre d’educació Primària (menció en Llengua 
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CAMPUS PROFESSIONAL UVIC-UCC (CFGS)
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www.uvic.cat/titulacions
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LA UNIVERSITAT  
DE  VIC - UNIVERSITAT 
CENTRAL DE CATALUNYA

UnIVeRSITAT de VIC - UnIVeRSITAT CenTRAL de CATALUnYA

La Universitat de Vic - Universitat central de ca-
talunya compta amb una seu a Vic (UVic), una a 
Manresa (UManresa) i una a Barcelona (UBar-
celona). L’oferta de graus que t’oferim en aquest 
catàleg és la de Vic, la de Barcelona i la de Gra-
nollers, que s’ofereix per primera vegada aquest 
curs.

Oberta al món i enfocada al servei integral dels 
estudiants, la UVic imparteix estudis en els àm-
bits de les biociències, la comunicació, l’educa-
ció, l’empresa, les enginyeries, les tecnologies 
digitals, l’esport, les llengües, la traducció, la sa-
lut i el disseny.

Ofereix 25 graus, 4 CFGS, 17 màsters i 6 progra-
mes de doctorat pensant en la formació global de 
les persones i en la seva inserció professional.

compta amb gairebé 6.000 estudiants de títols 
oficials i més de 6.000 de formació contínua.

Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa 
especial èmfasi en la relació professor-estu-
diant, pensant en la formació global i en la inser-
ció professional. L’opció d’estudiar i investigar a 
la UVic és fer una aposta per la qualitat educativa 
i de vida en una ciutat universitària a la mesura 
humana.

Formació integral de les persones

Atenció i seguiment personalitzat

Grups de classe reduïts

Metodologia basada en casos reals

Professionals a l’aula

 Plans d’estudi amb un fort component pràctic

 Programes internacionals i pràctiques a l’estran-
ger (convenis amb més de 130 universitats)

Unitat d’emprenedoria i Carreres Professionals

 Assessorament professional per afavorir la in-
serció laboral i assessorar al llarg de la carrera 
professional

des dels primers cursos els graus de la UVic po-
tencien les principals competències que aporta 
l’activitat de recerca: capacitat d’anàlisi i de sín-
tesi, capacitat de formulació d’hipòtesis, esperit 
crític, sentit ètic, etc

La UVic compta amb 25 grups de recerca que de-
s envolupen projectes d’investigació i transferèn-
cia de coneixement propis i interuniversitaris
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ACCéS I MATRíCULA
Per accedir als graus de la UVic-Ucc cal fer la pre-
inscripció universitària a través del portal acces-
net.gencat.cat dins dels terminis corresponents.

La UVic-Ucc és oficina de preinscripció università-
ria.

La matrícula es fa després d’haver obtingut la plaça 
mitjançant la preinscripció universitària.
www.uvic.cat/nou-acces-graus

PREUS I bEqUES
el preu mitjà d’un curs acadèmic és de 5.200€ amb 
diferents sistemes de pagament i descomptes (pa-
gament únic, fraccionat i per quotes mensuals).

La UVic disposa d’un sistema de beques i ajuts 
adaptat a les necessitats especials.

Un de cada tres estudiants té beca. 

www.uvic.cat/beques

bECA Sí-Sí:  
estudio i treballo (beques d’empreses)

Formació que fa compatibles els estudis de grau i 
màster amb l’experiència professional en empreses 
del sector afí als teus estudis.

Pots optar a una beca que et permetrà finançar els 
teus estudis mentre adquireixes una expe riència 
professional que et posicionarà molt favorablement 
al mercat laboral.

empreses i institucions de sectors rela cionats amb 
els nostres estudis ja s’han adherit a aquest progra-
ma de formació integrada.

www.uvic.cat/programa-si-si

UVIC ALUMNI
Associació que ofereix diferents serveis als antics 
estudiants: contactes amb titulats UVic-Ucc arreu 
del món, borsa de treball, assessorament perso-
nalitzat, descomptes en màsters, graus, formació 
contínua, escola d’idiomes, descomptes comer-
cials, serveis UVic, activitats d’interès, trobades de 
promocions, etc.

UnIVeRSITAT de VIC - UnIVeRSITAT CenTRAL de CATALUnYA

OCUPAbILITAT

SERVEI DE CARRERES PROFESSIONALS
S’ocupa de garantir la inserció laboral, tant dels es-
tudiants com dels antics estudiants que volen reo-
rientar la seva carrera professional, i cen tralitza la 
gestió de les pràctiques estatals i internacionals. 
Segons el darrer estudi d’ocupabilitat de l’Agència 
de Qualitat Universitària de catalunya, la UVic-Ucc 
està per sobre de la mitjana catalana en 11 de les 16 
àrees de coneixement.

UNITAT D’EMPRENEDORIA
dóna suport a les persones amb idees per afavorir la 
creació de noves empreses.

RELACIó AMb LES EMPRESES
Una àmplia relació amb les empreses i institu cions. 
Un bon exemple són els més de 415 convenis de 
pràctiques, la borsa de treball, els doctorats indus-
trials, etc.

UVIC LIFE
L’UHUB, Servei d’Atenció a la Comunitat Universi-
tària, gestiona la pràctica esportiva, la participació 
en activitats culturals i lúdiques de la Universitat i 
de la ciutat, l’adscripció a col·lectius i associacions 
universitaris, el transport compartit, el voluntariat, 
i t’ajudarà a trobar allotjament o una feina compa-
tible amb els estudis. També compta amb el Servei 
d’Orientació Psicopedagògica i el Servei d’Asses-
sorament per a estudiants amb discapacitat.

VIURE A VIC
A només seixanta quilòmetres de Barcelona, Vic és 
una ciutat de més de 41.000 habitants, dinàmica, 
segura, acollidora i ben comunicada.
Pots viure en:

pisos d’estudiants

formar part del programa “Viure i conviure”,  vivint 
amb una persona gran

residències universitàries

www.uvic.cat/femuvic/habitatge
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RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA RUVIC

La RUVic, residència universitària de Vic, està 
ubicada al costat de la UVic, a pocs metres de 
l’estació de tren i de la d’autobusos, i molt a prop 
del centre urbà.

INSTAL·LACIONS RUVIC
compta amb 242 habitacions de les quals 234 
estan destinades als estudiants universitaris 
(amb habitacions per a persones amb mobilitat 
reduïda) i 8 habitacions destinades al personal 
docent. compta amb habitacions dobles, indivi-
duals i suites.

PREUS I PROGRAMA DE bEqUES
Preus: de 380€ a 506€ (preus d’habitació)
Per tal que cap estudiant amb talent i capacitat 
d’esforç quedi exclòs de la Universitat per raons 
econòmiques, la RUVic ha creat el programa de 
beques d’estància a la residència dirigit a tots 
els estudiants de la UVic.

SERVEIS
La RUVic compta amb instal·lacions i serveis 
pensats per fer l’estada molt més còmoda: zona 
d’estar, sala de televisió, sala d’estudis, cooking 
lounge, sala de gimnàs, bugaderia d’autoservei, 
neteja i manteniment de zones comunes, sistema 
de vigilància 24h, aparcament.

www.ruvic.cat
info@ruvic.cat 
T. (+34) 93 860 00 95                                                  

 

ALTRES RESIDÈNCIES

RESIDÈNCIA CANONGE COLLELL
•  Mixta. 120 places
•  Habitacions dobles / triples / quàdruples amb 

bany
•  Pensió completa
•  Preus: de 550€ a 670€

www.xanascat.cat 
alberg.vic@gencat.cat
T. (+34) 93 889 49 38 

RESIDÈNCIA SEMINARI DE VIC
•  Mixta. 27 places
•  Habitacions individuals amb bany, connexió a 

internet i televisió. 
•  Pensió completa
•  Preus: de 500€ a 800€ 

residencia.seminarivic.cat 
estades@seminarivic.cat
T. (+34) 93 886 15 55 

RESIDÈNCIA SANT MIqUEL DELS SANTS
•  Noies. 60 places.
•  50 habitacions individuals i 5 de compartides.
•  Pensió completa.
•  Preu: 580€ 

resimiquelvic@hotmail.com
T. (+34) 93 886 22 47

UnIVeRSITAT de VIC - UnIVeRSITAT CenTRAL de CATALUnYA

Residència RUVIC

Residència RUVIC Pis d’estudiants

Residència Canonge Collell
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CAMPUS INTERNACIONAL

www.uvic.cat/la-uvic-al-mon

LA UVIC AL MóN

el campus internacional aglutina el conjunt 
d’activitats internacionals de la UVic-UCC: pro-
grames de mobilitat i d’in tercanvi d’estudiants 
i de professorat, programes de doble grau amb 
universitats internacionals, programes de màs-
ter, postgrau, i doctorat, study abroad, activitats 
de recerca, cursos de formació contínua i projec-
tes de cooperació internacional.  També inclou 
el projecte Horitzó Àsia, d’impuls a les relacions 
amb el continent asiàtic.

ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

L’Àrea de Relacions Internacionals (relin@uvic.
cat), juntament amb els centres, promou les acti-
vitats del campus internacional, informa i asses-
sora la comunitat universitària sobre els recursos 
que ofereix la UVic-Ucc en l’àmbit internacional i 
sobre els programes de mobilitat i cooperació en 
l’àmbit de l’educació superior.

RECERCA

A través del campus internacional, la UVic-Ucc 
difon a nivell internacional els projectes que des-
envolupen els centres de recerca i transferència 
de coneixement, els grups de recerca i les càte-
dres. el campus internacional fomenta la parti-
cipació de la UVic-Ucc en plataformes interna-
cionals i projectes d’investigació conjuntes amb 
universitats i institucions d’altres països.

PROGRAMES DE MObILITAT 
INTERNACIONAL

La UVic-Ucc manté convenis d’intercanvi amb 
universitats i institucions de més de 40 països 
que permeten als estudiants escollir la seva tra-
jectòria internacional, ja sigui per estudi o per 
pràctiques internacionals. 
en relació als estudiants provinents de les uni-
versitats partner, l’objectiu és que l’estudiant in-
ternacional se senti ràpidament integrat a la Uni-
versitat ja que les seves dimensions permeten 
relacions de proximitat entre estudiants i pro-
fessors que afavoreixen l’estudi i el desenvolu-
pament personal.  La UVic-Ucc cobreix totes les 
necessitats de l’estudiant internacional a través 
de l’Àrea de Relacions Internacionals i els serveis 
d’atenció als estudiants.

PROjECTES DE COOPERACIó 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

La UVic-Ucc desenvolupa actualment projectes 
de cooperació al Marroc, Guatemala, Argentina, 
nicaragua, Hondures, nepal, Camerun i Cuba 
com a pràctiques dels estudiants, intercanvi de 
professorat i projectes conjunts de recerca. 

OFERTA EDUCATIVA

el campus internacional treballa amb els cen-
tres de la UVic-Ucc en el disseny i la difusió de 
programes formatius de tots els nivells adreçats 
a un públic internacional, impartits en llengües 
diverses.

LA UVIC AL MóN 

UnIVeRSITAT de VIC - UnIVeRSITAT CenTRAL de CATALUnYA
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PLA D’ORIENTACIó I ACCIó TUTORIAL

ObjECTIUS

EINA D’AjUDA PER...

PRINCIPIS

educació obligatòria
o PoStobligatòria

uNiVerSitat iNSerció al 
MóN laboral

ÀMbITS

Afavorir la integració
Millorar el rendiment

Personalitzar l’ensenyament
Millorar l’assoliment de competències

Respondre preguntes
Obtenir suport i orientació

Comptar amb espais de reflexió
Optimitzar els propis recursos i possibilitats 

personals, acadèmiques i professionals
Facilitar inserció laboral

Integrada a la docència
Continuada

Global
Oberta a tota la comunitat

Preventiva-Resolutiva
Sistematitzada

Participativa
Coordinada

Vertical
Ajustada a la UVic-UCC

AGENTS qUE LA PORTEN A TERME

Professorat - tutors/es
Coordinadors/es
Serveis 
degans/es o directors/es de centre
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica

Graus
Màsters
doctorat
Formació contínua

ACCIó TUTORIAL A LA UVIC-UCC

• L’adaptació a l’EEES

• La definició del Model Formatiu de la UVIC-UCC

•  L’emergència de noves realitats: en la diversificació del perfil dels estudiants, en modalitats d’ense
nyament i propostes formatives, en el plantejament metodològic i pedagògic centrat en l’estudiant

       

La UVic-UCC ha portat a terme des dels seus inicis diferents mesures d’acompanyament als 
estudiants. Què ens ha portat a elaborar un nou Pla d’Orientació i Acció Tutorial?

INHERENT A L’ACCIó FORMATIVA

+ ACCIOnS O MeSUReS

generals ≥ tota la Universitat

específiques ≥ titulació, curs

individuals ≥ segons necessitats

CONTINUÏTAT

UnIVeRSITAT de VIC - UnIVeRSITAT CenTRAL de CATALUnYA
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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 al web l’itinerari curricular (gràfic 
i comunicació visual,  interiors, moda o 
audiovisual). 

Optatives 60

4t curs 
Vegeu al web l’itinerari curricular (gràfic 
i comunicació visual, interiors, moda o 
audiovisual). 

Optatives 42

Treball de Fi de Grau 12

Pràctiques externes 6 

 

 

* Les assignatures d’iniciació als Projectes i 
expressió Gràfica són específiques segons la 
menció que es vulgui cursar. Per a informació 
detallada del pla d’estudis de cada itinerari, 
consulteu el web de Bau: www.bau.cat

Disseny 
(Gràfic, Audiovisual, 
Interiors, Moda)

S’ aplica una pedagogia activa en la qual l’estudiant 
esdevé centre del seu aprenentatge i responsable del 
seu propi procés. estimulat i orientat, l’estudiant és 
cridat a observar, experimentar, comprovar, rectificar i 
avaluar, per tal d’esdevenir un individu reflexiu, crític 
i autònom. el desenvolupament del seu potencial 
s’aconsegueix amb la pràctica en el seu context i 
aplicació reals. el model formatiu es caracteritza per 
un ensenyament connectat al món professional des 
de la perspectiva de la cultura del projecte. el procés 
creatiu es desenvolupa de manera individual i col·lectiva, 
fomentant la curiositat mitjançant un intercanvi 
comunicatiu, oferint respostes creatives, innovadores i 
amb un alt grau de compromís social.

el Grau en disseny de Bau Centre Universitari
de disseny de Barcelona forma professionals
del disseny en les especialitats del disseny 
gràfic i la comunicació visual, el disseny au-
diovisual, el disseny d’interiors i el disseny de 
moda amb esperit crític i humanístic, capa-
ços d’entendre els canvis socials, culturals i 
econòmics amb l’objectiu que puguin afrontar 
els reptes de la societat contemporània de 
manera compromesa i alhora  innovadora, tant 
en el mercat nacional com internacional.

ARTS I HUMAnITATS

Sortides professionals
disseny Gràfic: dissenyador freelance o en equips 
multidisplinaris de disseny. director d’art. disse-
nyador gràfic en tots els camps professionals  
(editorial, packaging, branding, publicitat, multimè-
dia, etc.). Agències de publicitat o comunicació.

disseny Audiovisual: dissenyador freelance o en 
estudis i agències de comunicació (publicitat, 
online, multimèdia, etc.). Mitjans de comunicació 
audiovisual (TV), cine, videoart.

disseny Interiors: estudis de disseny d’interiors 
o d’arquitectura (habitatge, escenografia, espais 
comercials, restauració, rehabilitació, etc.).

disseny Moda: dissenyador en empreses tèxtils i 
de moda, coordinador i gestor de produccions. 

Infraestructures 

A Bau Centre Universitari de disseny de Barcelona ampliem i millorem 
les instal·lacions per fer-les cada dia més modernes, còmodes i funcio-
nals. el centre, amb una superfície de més de 7.000 m2, disposa de tota 
mena d’equipaments adequats per a la formació del disseny: aules teòri-
ques i específiques de projectes; tallers de serigrafia, tipografia, maque-
tes, costura, confecció, patronatge i expressió gràfica; platós i laboratori 
fotogràfic; biblioteca; serveis d’impressió; cafeteria; espai d’exposi cions, 
etc. en definitiva, un espai on es desenvolupa la creativitat. 

www.uvic.cat/estudi/disseny  
info@bau.cat  |  www.bau.cat 

carrer Pujades 118 
08005 Barcelona 
93 415 34 74 
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estudis en modalitat semipresencial (combina la 
presencialitat al campus de la UVic amb la virtualitat) i 
virtual (tot el Grau a distància). 

L’estudiant és el centre i l’actor del seu aprenentatge.

excel·lent preparació acadèmica per part d’un pro-
fessorat expert en la traducció, la interpretació, les 
llengües aplicades i l’ensenyament de llengües. 

Ampli programa de mobilitat internacional.

Pràctiques en diversos àmbits professionals, tant en 
contextos nacionals com internacionals.

Possibilitat d’obtenir el títol de traductor jurat o intèr-
pret jurat anglès-català.

Pla d’estudis

1r curs

Llengua A i (català* o espanyol) 6

Llengua B i  6

Llengua c i  6

competències Tic* 6

introducció a la Lingüística Aplicada i  
a la Traducció B-A 6

Llengua A ii (català* o espanyol) 6

Llengua B ii  6

Llengua c ii  6

Traducció de Textos divulgatius B-A  6

Llengua, cultura i Societat A* 6

2n curs

Llengua A iii (català* o espanyol) 6

Llengua B iii  6

Llengua c iii 6

Llengua i tecnologies*  6

Publicitat i Traducció B-A 6

Llengua A iV (català* o espanyol) 6

Llengua c iV  6

Traducció Audiovisual B-A  6

Tècniques d’expressió oral i escrita  
(Llengua B)  6

Traducció, Literatura i cultura A 6

  

3r curs

interpretació i comunicació  
interlingüística B-A i  6

Anàlisi Textual i Traducció de la  
Llengua c  6

Terminologia* 6

Traducció literària B-A* 6

Optativa i 6

Traducció c-A i  6

interpretació i comunicació  
interlingüística B-A ii  6

Lingüística contrastiva B-A* 6

Traducció Jurídica i econòmica B-A i 6

Optativa ii 6

4t curs

Traducció inversa A-B 6

Traducció c-A ii  6

Traducció de Textos científics i Tècnics  
B-A i  6

Optativa iii 6

Optativa iV 6

Pràctiques  6

competències Professionals* 6

Optativa V 6

Optativa Vi 6

Treball de Fi de Grau 6

Traducció, 
Interpretació 
i Llengües 
Aplicades
Grau interuniversitari impartit per la UVic-UCC i 
la UOC per formar persones qualificades per fer 
traduccions i interpreta cions en camps temàtics 
diversos i capacitar-les per a la comunicació 
multilingüe i el treball en aplicacions i projec-
tes lingüístics d’empreses i organitzacions. A la 
sòlida formació lingüística s’uneix l’adquisició de 
les competències informàtiques i informacionals 
que exigeix el rigorós exercici de la professió.

www.uvic.cat/estudi/llengues-aplicades-i-traduccio
  www.tradiling.net  |     @tradiling

Sortides professionals
Àmbit de la traducció: freelance, en agències, em-
preses, equips de documentació, gestió de projectes 
de traducció, localització de productes, traducció 
jurada, doblatge i subtitulació de cinema i televisió.

Àmbit de la interpretació: de conferències, free
lance, en agències, en organismes internacionals.

Àmbit lingüístic: gestió i assessoria lingüística en 
institucions, empreses o grans corporacions; ense-
nyament de llengües.

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

Àmbit editorial: correcció i revisió de textos (redac-
ció i correcció periodística).

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix un Màster 
Universitari en Traducció especialitzada, online, en col·laboració amb la 
Universidad de San Jorge (Zaragoza) i la Universidad de Antonio Nebrija 
(Madrid), i un doctorat en Traducció, Gènere i estudis Culturals. La UOc 
ofereix un Màster en Traducció especialitzada i un doctorat en Societat 
de la Informació i la Comunicació.

*  Assignatures impartides només en modalitat 
online

Llengua A: Català o espanyol; Llengua B: Anglès; 
Llengua C: Alemany o Francès
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Orientat cap a l’estudi, gestió i conservació de la biodi-
versitat, l’ecologia i el medi natural.

La proximitat geogràfica de Vic amb el medi natural 
ens permet desenvolupar els continguts del pla d’estu-
dis d’aquest grau des d’un punt de vista eminentment 
pràctic. el Grau forma biòlegs naturalistes amb un 
bon coneixement dels organismes, els ecosistemes i 
el medi natural. els itineraris que es poden seguir són: 
Biodiversitat, Medi natural i Instruments i Tecnologia. 

Oferta incremental d’assignatures impartides en an-
glès.

consulta la possibilitat de participar en el programa de 
beques Sí-Sí (pàg 4).

Programes de mobilitat amb Alemanya, Anglaterra, 
Bèlgica, Brasil, canadà, corea del Sud, croàcia, dina-
marca, Hongria, itàlia, Mèxic, Polònia i Turquia.

Pla d’estudis

1r curs 

Biologia 6

Fonaments de Física 6

Química i 6

english 6

Matemàtiques i 6

Biologia Animal 6

Biologia Vegetal 6

Bioquímica 6

Matemàtiques ii 6

Química ii 6

2n curs 

introducció a la Programació 6

Microbiologia General 6

Basic instrumental Techniques 6

Bioestadística 6

Genètica 6

Botànica 6

ecologia  6

Zoologia 6

Geologia 6

Sistemes d’informació Geogràfica 6

3r curs 

disseny d’experiments i Anàlisi de dades 6

ecologia Microbiana 6

evolució 6

Fisiologia Animal 6

Fisiologia Vegetal 6

Bioclimatologia i Biogeografia 6

Aquatic ecosystems 6

ecosistemes Terrestres 6

Gestió del Medi Natural 6

Pràctiques integrades 6

4t curs 

Biologia de la conservació 6

Biologia de Poblacions 3

Metodologia de la investigació 3

Optatives 30

Pràctiques externes i 6

Treball de Fi de Grau 12

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). 
L’especialització en el coneixement de la 
biodiversitat, hàbitats i ecosistemes capacita 
especialment per al treball aplicat a àmbits 
de seguiment, de gestió i conservació dels 
recursos naturals.

CIènCIeS

Sortides professionals
Medi ambient: ordenació i planificació del territori, 
conservació de la biodiversitat, gestió de flora, fau-
na i recursos naturals, estudi d’impacte ambiental.

Recerca: recerca en els àmbits de les ciències 
experimentals i de la vida. 

empreses: innovació i desenvolupament en 
indústria mediambiental i alimentària. Serveis 
tècnics en laboratoris d’anàlisi i control de qualitat. 
Assessories ambientals.

Àmbit agropecuari: optimització o seguiment 
d’explotacions vegetals o animals. 

docència: ensenyament secundari, universitari i de 
formació professional. 

divulgació: parcs naturals, museus, editorials, etc.

“ Gràcies a la dedicació dels 
professors i als programes 
d’intercanvi internacional que 
ofereix la UVic he pogut obrir-
me pas en el món de la recerca 
científica i centrar-me en el que 
m’agrada”.

 Tronc comú

www.uvic.cat/estudi/biologia  
  usciencetech.cat  |     @uvic_ust

Laura Torrent
Antiga estudiant de 
Biologia i estudiant  
de postgrau a la  
Czech University of 
Life Sciences a Praga

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38), com el PhD in Experimental Sciences 
and Technology.

També es pot cursar la doble titulació 
del Grau en biologia i el Grau en 
Ciències Ambientals (pàg. 11)
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La UVic-Ucc aposta per una formació que proporciona 
expertesa en Biologia cel·lular i Molecular, enginyeria 
Genètica, Bioinformàtica i enginyeria de Bioprocessos.

L’estudiant segueix un itinerari pràctic mitjançant el 
Programa de Laboratoris Integrats, que aporta una 
formació completa i coherent sobre el treball experi-
mental i tecnològic al laboratori.

els itineraris que es poden seguir són: Aplicacions Bio-
mèdiques de la Biotecnologia i la Bioemprenedoria.

Programes de mobilitat amb Alemanya, Anglaterra, 
Bèlgica, Brasil, canadà, corea del Sud, croàcia, dina-
marca, estats Units, Hongria, itàlia, Mèxic, Polònia i 
Turquia.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc 
ofereix màsters i programes de doctorat (pàg. 38), com 
el MSc in Omics Data Analysis i el PhD in Experimental 
Sciences and Technology.

Integra els coneixements i les tecnologies 
d’avantguarda en les àrees de la biomedicina, 
la bioinformàtica i el bioprocés. Forma 
professionals amb coneixements científics, 
tècnics i ètics per a la producció de productes 
biomèdics d’interès humà i els capacita 
per al treball multidisciplinari en entorns 
internacionals, tant en la recerca com en 
sectors empresarials.

biotecnologia

Sortides professionals
Recerca: en els sectors de la biomedicina,  la 
biotecnologia ambiental i l’alimentària. 

empreses: innovació i desenvolupament en indús-
tria farmacèutica, alimentària i mediambiental. 
Serveis tècnics en laboratoris d’anàlisi i control 
de qualitat. Gestió, legislació i comercialització de 
productes i serveis. Assessories biotecnològiques.

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

Sector biosanitari: serveis d’anàlisi clínica, gestió 
de projectes.

docència: en l’ensenyament secundari, universitari, 
formació professional.

 Tronc comúPla d’estudis

1r curs 

Biologia  6

Fonaments de Física 6

english 6

Matemàtiques i 6

Química i 6

Biologia Animal 6

Biologia Vegetal 6

Bioquímica  6

Matemàtiques ii 6

Química ii 6

2n curs 

introducció a la Programació 6

Bioestadística 6

Genètica 6

Microbiologia General 6

Basic instrumental Techniques 6

Advanced Microbiology  6

Bioestadística Avançada 3

cultius cel·lulars 3

Fisicoquímica 3

Fonaments d’enginyeria 6

Genètica Molecular 6

Laboratori integrat i 3

3r curs 

Bioinformàtica i 6

Bioreactors  9

Molecular Genetic engineering  6

immunologia 6

Laboratori integrat ii 3

Bioinformàtica ii 6

Laboratori integrat iii 6

Processos i Productes Biotecnològics 6

Química i enginyeria de Proteïnes 6

Regulació del Metabolisme 6

4t curs 

Aspectes Socials i Legals de la  
Biotecnologia 6

Optatives 30

Proteòmica  6

Pràctiques externes i 6

Treball de Fi de Grau 12

“ He tingut la sort de poder saltar de la 
carrera al doctorat i tot això ha estat 
gràcies a la bona formació que vaig 
rebre a la UVic i a les pràctiques en 
els diferents grups de recerca”.

www.uvic.cat/estudi/biotecnologia  
  usciencetech.cat  |     @uvic_ust

Laura Escudero
Antiga estudiant de 
Biotecnologia i doc-
torand en Genètica 
del Càncer a Cardiff
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Forma professionals capaços d’analitzar científicament, 
tècnica i econòmica les possibles solucions als proble-
mes ambientals i d’intervenir en la gestió ambiental des 
d’una visió integradora.

A més, cursant el doble grau, l’estudiant serà també gra-
duat en Biologia, fet que li oferirà una visió en profunditat 
de l’origen de les problemàtiques ambientals, ampliant 
també les seves possibilitats en el mercat laboral.

investigació en àmbits vinculats amb les competències 
d’aquest grau a través del Centre Tecnològic en Biodiver-
sitat, ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimen-
tària (cTBeTA) que forma part de la xarxa TecNiO.

Pràctiques obligatòries en empreses i institucions per 
adquirir experiència curricular professional.

Ciències 
Ambientals / 
biologia
Aquest doble grau (de cinc anys) forma 
professionals ambientòlegs amb una visió 
multidisciplinària i global de la problemàtica 
ambiental de la nostra societat perquè puguin 
intervenir-hi amb actuacions específiques i 
econòmicament viables. A més, la formació en 
profunditat del coneixement de la biodiversitat, 
hàbitats i ecosistemes capacita especialment 
per al treball aplicat a àmbits de seguiment 
i gestió dels recursos naturals. També es pot 
cursar en només quatre anys el Grau en Ciències 
Ambientals (consulteu el pla d’estudis al Web).

Sortides professionals
Àmbit de la indústria/empresa: auditories ambien tals i 
avaluacions d’impacte ambiental, tècnic/a ambiental in-
dustrial (gestió de residus, tractament d’aigües residuals, 
contaminació atmosfèrica i gestió de l’energia), implanta-
ció de sistemes de gestió mediambiental.

Àmbit del professional lliure: assessorament en normati-
va ambiental, comunicació i formació ambiental.

Àmbit de l’administració: disseny de polítiques ambien-
tals i plans d’actuació, planificació i gestió d’espais natu-
rals, tècnic i/o supervisor d’instal·lacions de tractament 
d’aigües residuals i de residus.

Àmbit de l’ensenyament: ensenyament secundari, univer-
sitari, formació professional i de postgrau.

Àmbit d’investigació i recerca científica: recerca de les 
ciències experimentals i de la vida.

 Tronc comúPla d’estudis

1r curs 

Matemàtiques i 6

Biologia 6

Química i 6

english 6

Fonaments de Física 6

Química ii 6

Matemàtiques ii 6

Biologia Vegetal 6

Biologia Animal  6

Bioquímica  6

2n curs 

Genètica 6

Basic instrumental Techniques  6

introducció a la Programació 6

Microbiologia General 6

Bioestadística 6

Fonaments d’enginyeria 6

Sistemes d’Informació Geogràfica  6

Geologia 6

Administració i dret Legal 6

ecologia 6

3r curs 

Sistemes de Gestió Ambiental 6

Meteorologia i Climatologia  6

Tractament i Gestió de Residus Sòlids 6

Gestió energètica 6

Hidrogeologia 3

Qualitat i Contaminació dels Sòls 3

Tractament i Gestió de Residus Líquids 6

Toxicologia Ambiental i Salut Pública 6

Contaminació Atmosfèrica 6

economia i Gestió  6

Zoologia  6

Botànica 6

4t curs 

Fisiologia Animal 6

Fisiologia Vegetal 6

ecologia microbiana 6

evolució 6

disseny d’experiments i Anàlisi de dades 6

ecosistemes Terrestres 6

Aquatic ecosystems 6

Gestió del Medi Natural 6

Bioclimatologia i Biogeografia 6

Pràctiques integrades 6

energies Renovables  3

Ordenació del Territori i del Medi Ambient 6

5è curs 

Metodologia de la investigació 3

Biologia de Poblacions 3

Biologia de la conservació 6

Optatives 24

Organització i Gestió de Projectes  3

Avaluació de l’Impacte Ambiental 6

Pràctiques externes I 6

Treball de Fi de Grau 12 + 12

www.uvic.cat/estudi/ciencies-ambientals--biologia  
  usciencetech.cat  |     @uvic_ust

Laboratoris especialitzats

els laboratoris i plantes pilot de la Facul-
tat de ciències i Tecnologia ens posicionen 
com a referent en la recerca sobre el medi 
natural i proporcionen un suport de primer 
ordre als projectes d’R+d+i públics i pri-
vats en ciències i tecnologies ambientals.

en verd les assignatures que condueixen al Grau en 
ciències Ambientals.
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els enginyers biomèdics de la UVic-Ucc lideren els 
processos clau per al desenvolupament de la medicina 
personalitzada, de les noves tecnologies del sector 
hospitalari i del tractament de la informació biomèdi-
ca.

Les àrees d’expertesa que et proporcionarà aquest 
grau són: disseny de dispositius biomèdics, processa-
ment de dades i d’imatges biomèdiques, creació d’eines 
i procediments per a l’ajuda en la presa de decisions 
mèdiques i gestió de grans bases de dades. 

Oferta d’assignatures impartides en anglès i pràcti-
ques obligatòries en empreses, centres de recerca i 
hospitals que permetran adquirir experiència curricular 
professional.

Enginyeria 
biomèdica
L’enginyeria biomèdica aplica els principis de 
l’enginyeria a la biomedicina amb la finalitat 
de desenvolupar sistemes i aplicacions que 
permetin una millora substancial de la quali-
tat de vida de les persones.
A la UVic-UCC, el Grau s’orienta als àmbits de 
la biomedicina que comprenen des del dis-
seny de sistemes per a l’ajuda en la presa de 
deci sions mèdiques, fins a la creació de dispo-
sitius i aplicacions orientats a la millora de la 
qualitat de vida dels pacients.

Sortides professionals

Liderar projectes de R+d+I en centres tecnològics 
i empreses del sector dels dispositius mèdics.

desenvolupar aplicacions biomèdiques per a ta-
blets, smartphones i dispositius intel·ligents.

Promoure projectes de gestió de la informació 
mèdica a la xarxa nacional d’hospitals.

Impulsar projectes empresarials en el sector in-
dustrial o en consultories per al disseny i gestió 
d’instal·lacions sanitàries.

Instal·lació i manteniment d’instrumental mèdic 
en consultoris, clíniques i hospitals.

Assessorament comercial i direcció tècnica en 
empreses del ram.

Pla d’estudis

1r curs 

Matemàtiques i  6

Física i (Mecànica)  6

Biologia 6

english and Scientific communication 6

Programació i 6

Matemàtiques ii 6

Física ii (eléctrica) 6

Química 6

Anàlisis de circuits 6

Fonaments d’enginyeria de Materials 6

2n curs 

Bioquímica 6

Biostatistics 6

electrònica 6

Sensors i condicionadors de Senyals 6

Bioinformàtica i 6

Automatització de Processos 6

instrumentació Biomèdica 6

Genètica i Genòmica 6

Physiology 6

Projectes d’enginyeria 6

3r curs 

Programació ii 6

Bases de dades 6

Mecànica de Fluids  6

Anatomia Patològica 6

Biomedical Signal Processing 6

Biomaterials 6

Biomecànica 6

Bioinformàtica ii  6

decission Support Systems 6

Pattern Recognition  6

4t curs 

control discret 6

Biomedical image Processing 6

Pràctiques externes i 6

Optatives 30

Treball Fi de Grau 12

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38), com MSc in Omics Data Analysis i 
MSc in Mobile Applications and Games.

www.uvic.cat/estudi/enginyeria-biomedica  
  usciencetech.cat   |     @uvic_ust

“ L’enginyeria biomèdica és una 
disciplina constantment innovadora. 
Ha incorporat l’electrònica i la 
instrumentació mèdica com a eines 
diagnòstiques, terapèutiques o de 
gestió de la salut.”

Raúl Insa
CeO de l’empresa 
Som Bio Tech

Programes de mobilitat amb Alemanya, 
Bèlgica, Brasil, canadà, corea del Sud, 
estats Units, Finlàndia, França, Hongria, 
Mèxic, Polònia i República Txeca.
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Les competències d’aquest grau, quan es combinen amb les 
del Màster Universitari en enginyeria industrial, capaciten 
per a la signatura i el desenvolupament de projectes d’engi-
nyeria industrial.

Les àrees d’expertesa són: mecànica i processos de fabrica-
ció, electricitat i electrònica, automatització, gestió i organit-
zació de processos industrials, estructures i construccions 
industrials i processos químics. 

els camps d’aplicació són: Organització Industrial, Tec-
nologia energètica, Tecnologia de Materials i Tecnologia 
Robòtica. 

Oferta incremental d’assignatures impartides en anglès i 
pràctiques obligatòries en empreses i institucions per ad-
quirir experiència curricular professional.

Programes de mobilitat amb Alemanya, Bèlgica, Brasil, ca-
nadà, corea del Sud, estats Units, Finlàndia, França, Hongria, 
Mèxic, Polònia i República Txeca.

Aquest grau participa del programa de beques Sí-Sí (pàg 4).

el Grau en enginyeria en Tecnologies Indus-
trials ofereix una formació multidisciplinària i 
integradora de l’enginyeria i proporciona  
coneixements de les tecnologies i processos 
que s’apliquen a la indústria. dota els graduats 
dels recursos tècnics i la visió global que els 
han de permetre liderar amb èxit projectes in-
dustrials o empresarials, millorar i innovar les 
tecnologies actuals, assumir responsabilitats 
de gestió o desenvolupar nous productes.

Sortides professionals
director en departaments de R+d+I en l’àmbit indus-
trial o en centres tecnològics.
director o responsable de cadenes o plantes de pro-
ducció.
director o responsable de planificació, millora conti-
nuada de processos, direcció d’operacions, gestió de 
projectes i qualitat.
Tècnic en disseny d’estructures i construccions indus-
trials.
Càrrecs de responsabilitat en el sector públic i privat, 
docència i recerca.
Accés a la professió d’enginyer.

 Tronc comúPla d’estudis

1r Curs 

Matemàtiques i 6

Física Mecànica 6

disseny Assistit por Ordinador 6

Fonaments d’informàtica 6

Anglès i comunicació científica 6

Matemàtiques ii 6

Física  eléctrica 6

electrònica Bàsica 6

Fonaments d’enginyeria de Materials 6

Anàlisis de circuits 6

2n curs

Statistical Methods for engineering 6

electrotècnia 6

electrònica digital 6

enginyeria Tèrmica i de Fluids 6

Fonaments de Gestió empresarial 6

Regulació Automàtica 6

electrònica de Potència 6

Química 6

elasticitat i Resistència de Materials 6

Projecte integrat i 6

3r curs

Teoria de Màquines i Mecanismes 6

Pneumàtica i Hidràulica 6

Automatització de Processos industrials  6

Mètodes Numèrics 6

Processos Químics 6

enginyeria de Processos de Fabricació 6

Projectes integrats ii 6

Teoria d’estructures  6

enginyeria econòmica 6

informàtica industrial  6

4t curs

Pràctiques externes i 6

Tecnologia energètica i Mediambiental 6

construccions industrials 6

Optatives 30

Treball Fi de Grau 12

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38), com el MSc in Mobile Applications 
and Games, Màster en Prevenció de Riscos Laborals i MSc in 
Renewable Energies.

Aquest grau substitueix el Grau en 
enginyeria d’Organització industrial.

“ Trobem enginyers industrials tant al sector 
públic com al privat ocupant càr recs de 
gestió, comercials, organitzatius o d’alta 
especialització tècnica.”      

“ L’equilibri entre la teoria i la pràctica és 
el que garanteix que una bona idea pugui 
esdevenir realitat.” 

www.uvic.cat/estudi/enginyeria-en-tecnologies-
industrials  

  usciencetech.cat   |     @uvic_ust

Francesc Arbós
Bellapart Group

Enginyeria en 
Tecnologies 
Industrials 
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És el primer grau en enginyeria Mecatrònica que 
s’imparteix en el marc universitari espanyol. Té l’aval 
d’empreses, patronals, cambres de comerç, centres 
tecnològics i ajuntaments.

Les àrees d’expertesa que et proporcionarà aquest 
grau són: robòtica, disseny 3d assistit per ordinador, 
disseny i programació de màquines, mecànica i materi-
als, modelització i simulació, electrònica i control. 

Oferta incremental d’assignatures impartides en 
anglès i pràctiques obligatòries en empreses i institu-
cions per adquirir experiència curricular professional.

Programes de mobilitat amb Alemanya, Bèlgica, Brasil, 
canadà, corea del Sud, estats Units, Finlàndia, França, 
Hongria, Mèxic, Polònia i República Txeca.

Aquest grau es pot cursar en format dual mitjançant 
el programa formatiu basat en les beques Sí-Sí. 

Sortides professionals

Càrrecs tècnics i directius en empreses dins l’àm-
bit industrial i de serveis en:
-  disseny, fabricació i producció, en robòtica, 

automoció 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 i recerca.
Accés a la professió d’enginyer.

Treballa interdisciplinàriament 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.

Enginyeria 
Mecatrònica

 Tronc comúPla d’estudis

1r curs 

english 6

disseny Assistit per Ordinador 6

Física Mecànica 6

Fonaments d’informàtica 6

Matemàtiques i 6

Anàlisi de circuits 6

electrònica Bàsica  6

Física elèctrica 6

Matemàtiques ii 6

Tecnologia de Materials 6

2n curs

electrònica digital 6

electrotècnica 6

enginyeria Tèrmica i de Fluids 6

Fonaments de Gestió empresarial 6

Mètodes estadístics de l’enginyeria 6

elasticitat i Resistència de Materials 6

electrònica de Potència 6

estratègia empresarial i Màrqueting 6

Projecte integrat i 6

Regulació Automàtica 6

3r curs

Automatització industrial i 6

control discret 6

instrumentació electrònica i 6

Microcontroladors 6

Teoria de Màquines i Mecanismes 6

disseny de Màquines 6

enginyeria de Processos de Fabricació i 6

informàtica industrial 6

Projecte integrat ii 6

Sistemes Robotitzats 6

4t curs

Bases de dades 6

Optatives 30

Pràctiques externes i 6

Programació Avançada 6

Treball de Fi de Grau 12 

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests es-
tudis, la UVic-Ucc ofereix màsters 
i programes de doctorat (pàg. 38).

“ Tens la possibilitat de 
participar en competicions 
internacionals de robòtica. 
Aprèns molt i comences 
a promocionar-te 
professionalment.”

www.uvic.cat/estudi/enginyeria-mecatronica
  usciencetech.cat   |     @uvic_ust

joan josep Mauri
estudiant d’enginyeria 
Mecatrònica

Possibilitat de cursar una doble 
titulació internacional del Grau 
en enginyeria Mecatrònica 
de la UVic-Ucc a la Pontifícia 
Universidade católica do Paraná 
(PUcPR) de Brasil.
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Multimèdia
Forma professionals en tecnologia 
especialitzats en el disseny i desenvolupament 
d’aplicacions i elements multimèdia per 
a entorns web i dispositius mòbils, i en la 
integració dels sistemes que puguin intervenir 
en aquests entorns. També permet desenvolupar 
habilitats creatives i tècniques per al 
disseny de continguts interactius i habilitats 
d’emprenedoria i de gestió per poder liderar 
projectes i cooperar amb altres professionals  
en un entorn de treball multidisciplinari.

cada vegada més les empreses i organitzacions necessiten 
incorporar noves tecnologies de disseny i creativitat i apro-
fitar el potencial que les diferents plataformes digitals els 
ofereixen per innovar i promocionar-se. els professionals que 
s’integraran en equips de treball d’aquest àmbit requereixen 
coneixements tant de programació com de comunicació 
digital i audiovisual.

Aquest pla d’estudis permet assolir habilitats en la progra-
mació i la creació de continguts gràfics, d’àudio i vídeo digital 
i desenvolupar aplicacions web, apps i videojocs. 

Les assignatures optatives pretenen aprofundir, entre altres, 
en els àmbits d’animació, realitat virtual, game design, 
mapping interactiu, màrqueting digital, creativitat o empre-
nedoria.

Oferta incremental d’assignatures impartides en anglès.

Programes de mobilitat amb Finlàndia, Alemanya, Holanda, 
Gran Bretanya, França, Polònia, estats Units, Brasil, Argenti-
na i corea.

Aquest grau participa del programa de beques Sí-Sí (pàg 4).

Sortides professionals

Treball en equips multidisciplinaris aportant co-
neixements i habilitats tècniques i de disseny en 
empreses de l’àmbit de continguts audiovisuals 
i d’altres que vulguin donar valor afegit als seus 
productes o busquin noves vies de promoció.

Rols professionals:  
dissenyador multimèdia, desenvolupador web, 
dissenyador interactiu, desenvolupador de video-
jocs, programador multimèdia, desenvolupador 
 d’apps, creador d’animacions 2d/3d, dissenyador 
d’interfícies d’usuari, especialista en continguts 
multimèdia, desenvolupador de bases de dades, 
consultor multimèdia.

Pla d’estudis

1r Curs 

Llenguatge Audiovisual  6

Fonaments de Programació  6

Formats Multimèdia 6

electrònica digital  6

Matemàtiques 6

Sistemes Operatius Mòbils 6 

Xarxes de computadors  6

Narrativa Audiovisual interactiva  6

Física  6

Metodologia de la Programació  6

2n curs

Llenguatges Web 6

Gràfics i Animació 3d 6

Gestió empresarial 6

english 6

Bases de dades 6

estructures de dades i Algorismes 6

Teoria i Tècnica del Guió Audiovisual 
Multimèdia  6

Arquitectura de la informació, Usabilitat i 
Accessibilitat 6

Programació Hipermèdia 6

desenvolupament per a dispositius Mòbils 6

3r curs

comunicació digital i Posicionament 6

disseny d’interfícies d’usuari 6

enginyeria de Projectes Multimèdia 6

Aplicacions d’internet 6

Visualització de la informació 6

disseny d’Aplicacions Multiplataforma 6

Projectes integrats 6

Tecnologia de Xarxes Mòbils 6

Programació Avançada (videojocs) 6

Àudio i Vídeo digital 6

4t curs

Mercat i Legislació 6

disseny de videojocs 6

Pràctiques externes i  6

Optatives 30

Treball de Fi de Grau 12

www.uvic.cat/estudi/multimedia  
  usciencetech.cat   |     @uvic_ust
  groups/multimediaUVic

“ Hem incorporat un estudiant 
amb beca sí-sí al nostre equip i 
estem encantats amb els seus 
coneixements.”

“ Seria totalment injust que les 
empreses no donéssim les facilitats 
que estan a les nostres mans per 
ajudar-los a integrar-se al món 
laboral.”

bernat Casanoves
director i fundador 
de l’empresa La 
Factoria Interactiva 
i de Planet Factory, 
empreses amb con-
veni de Beca Sí-Sí

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic-Ucc ofereix 
màsters i programes de docto-
rat (pàg. 38), com el MSc in Mo-
bile Applications and Games.
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La Facultat de ciències de la Salut i el Benestar 
aposta per una formació focalitzada en l’abordatge 
biopsicosocial de la salut; el nostre plantejament 
proposa la formació en els valors, la professionalitat, la 
capacitació per treballar en equips interdisciplinaris, 
l’autoaprenentatge continuat per adaptar-se als 
canvis, les bones pràctiques, el bon ús dels recursos 
disponibles i la capacitat per liderar la gestió clínica. 
incorpora també la metodologia de resolució de 
problemes i la presa de decisions, així com els 
aspectes ètics i relacionals.

Potenciem les pràctiques als laboratoris especialitzats,  
equipats amb tecnologia específica per a l’aprenen-
tatge basat en la simulació de casos i l’experimentació 
pràctica.

Participem en programes de mobilitat amb universitats 
europees i llatinoamericanes.

Forma professionals amb capacitat per 
promoure, prevenir, mantenir o recuperar la 
salut com a pilar fonamental del benestar, 
i per rehabilitar o readaptar la capacitat 
funcional i vital de les persones amb 
disfuncions del moviment o discapacitats 
somàtiques. També desenvolupa 
competències per a la millora contínua de 
la qualitat, el treball cooperatiu, la gestió i 
l’administració de programes i serveis socials 
i de salut, l’educació i defensa dels drets dels 
ciutadans, la docència i la investigació.

Sortides professionals

Àmbit assistencial: rehabilitació, serveis de reha-
bilitació d’hospitals públics o concertats, mútues 
laborals i d’accidents, centres d’atenció primària, 
centres sociosanitaris, entitats esportives i d’acti-
vitat 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 rehabilita-
ció i fisioteràpia, gestió de centres sociosanitaris.

exercici privat en consulta pròpia.

Organitzacions professionals i associacions de 
malalts.

Pla d’estudis

1r curs

Anatomia i 6

Fisiologia i 6

Psicologia 6

Fonaments de la Fisioteràpia 6

cultura, Societat i Salut 6

english for Health Sciences 6

Anatomia ii 9

Fisiologia ii 6

Biofísica i Biomecànica 6

Valoració i diagnòstic i 3

2n curs 

Bioestadística i Sistemes de la informació 6

Fisiopatologia 6

Fisioteràpia del Sistema  
Musculoesquelètic i 6

Valoració i diagnòstic ii 6

Bioètica  6

Salut Pública 6

Fisioteràpia en Neurologia i 6

Pràcticum i 6

Fisioteràpia del Sistema  
Musculoesquelètic ii 9

Farmacologia 3

3r curs

Fisioteràpia del Sistema  
Musculoesquelètic iii 6

Pràcticum ii 6

Fisioteràpia del Sistema  
Musculoesquelètic iV 6

elaboració de Projectes 6

Pràcticum iii 6

Fisioteràpia cardiorespiratoria 6

Fisioteràpia en Geriatria 6

Fisioteràpia en Pediatria 6

Fisioteràpia en Neurologia ii 6

Fisioteràpia comunitària 6

4t curs 

Pràcticum iV 12

Pràcticum V 12

Gestió i Qualitat 6

Atenció clínica integral 6

Activitat Física i Salut 3

Optatives 15

Treball de Fi de Grau 6

www.uvic.cat/estudi/fisioterapia
  mon.uvic.cat/fcsb  |     @uvic_fcsb

Màsters i doctorats 
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38).

Fisioteràpia

“ Les estades a l’estranger m’han 
permès descobrir l’Argentina. 
Per a mi aquesta obertura 
al món ha estat el mitjà per 
descobrir una aproximació 
diferent a la meva professió”.Sophie brun

Antiga estudiant  
de Fisioteràpia
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Les ciències de la infermeria se centren en les perso-
nes, famílies, grups i comunitats en la singularitat i 
complexitat de les situacions que viuen. 

Ser l’actor principal del propi procés formatiu facilita la 
continuïtat amb estudis posteriors i permet emprendre 
projectes innovadors en l’exercici de la trajectòria per-
sonal acadèmica i professional. 

els 81 crèdits del pràcticum s’inicien a primer curs i 
asseguren conèixer diferents contextos assistencials 
(des de 2n curs), integrant i desenvolupant, de forma 
continuada i progressiva, les competències necessàri-
es a aplicar en els contextos reals. Aquestes pràctiques 
externes s’acompanyen d’una formació pràctica en què 
s’utilitza la simulació, l’estudi de casos i la tutoria in-
dividual i la de grup com a metodologies. La seguretat i 
l’estudiant són el centre del procés d’aprenentatge. 

els estudiants d’Infermeria poden desenvolupar pro-
jectes de cooperació a Camerun i nicaragua.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofe-
reix màsters i programes de doctorat (pàg. 38).

Infermeria
Forma professionals generalistes amb 
preparació científica i humana i amb 
capacitat de raonament crític i creatiu.
desenvolupa competències per definir 
estratègies de promoció de la salut i 
prevenció de la malaltia. ensenya a aplicar 
cures que contribueixin al restabliment de 
la salut o a alleugerir el patiment de les 
persones i prepara per poder-les acompanyar 
en el procés de morir.

Sortides professionals

Atenció directe en les diferents modalitats 
assistencials: primària i comunitària, 
especialitzada i hospitalària d’aguts, 
sociosanitària, salut mental i addiccions.

docència/recerca. 

Òrgans tècnics per al disseny, planificació i avalua-
ció de programes de salut a la comunitat.

exercici lliure de la professió.

Pla d’estudis

1r curs 

estudi del cos Humà i 6

Psicologia i cicle Vital 6

english for Health Sciences 6

cultura, Societat i Salut 6

Bases Teòriques de la infermeria 6

estudi del cos Humà ii 6

Salut Pública 6

Ètica i Legislació Professional 6

Bases per a la investigació en ciències  
de la Salut 6

Pràcticum i 6

2n curs 

Atenció infermera a la Família i  
a la comunitat 6

cures d’infermeria en Alteracions  
de la Salut i 6

Metodologia científica en ciències  
de la infermeria i 3

Bases Metodològiques de la infermeria 3

Bases Nutricionals i dietètica 6

Farmacologia 6

comunicació Terapèutica 6

Fisiopatologia 6

Pràcticum ii 9

Pràcticum iii 9

3r curs 

cures d’infermeria en la Vellesa 3

educació per a la Salut 6

Metodologia científica en ciències  
de la infermeria ii 3

cures d’infermeria en Alteracions  
de la Salut ii 6

cures d’infermeria a infants i Adolescents 3

cures d’infermeria a dones en la  
Maternitat i en la Salut Reproductiva 3

cures d’infermeria en Salut Mental 3

cures al Final de la Vida 3

cures a Malalts crítics 3

Metodologies d’intervenció Orientades  
a la comunitat 3

Pràcticum iV 12

Pràcticum V 12

4t curs 

Gestió, Qualitat i Lideratge en els Serveis 
d’infermeria 6

Atenció integrada 3

Optatives 9

Treball de Fi de Grau 9

Pràcticum Vi 15

Pràcticum Vii 18

www.uvic.cat/estudi/infermeria  
  mon.uvic.cat/fcsb  |     @uvic_fcsb

Centre Internacional de Simulació i d’Alt Rendiment Clínic

el nou maniquí robotitzat d’alta 
fidelitat i d’última generació per 
a infermeria, i els nous espais 
estrenats recentment, faciliten la 
introducció als diferents entorns 
laborals i permeten l’experimen-
tació i la pràctica reflexiva amb 
seguretat i eficiència.
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elevat contingut pràctic en diferents àmbits: restau-
ració col·lectiva, gastronomia, atenció hospitalària i 
dietètica.

Pràctiques obligatòries externes en tres períodes: 
restauració col·lectiva, nutrició comunitària i nutrició 
clínica-hospitalària.

Pràctiques en laboratoris especialitzats com el 
laboratori del gust i laboratoris equipats amb tecnologia 
específica per a l’aprenentatge basat en la simulació de 
casos i en l’experimentació pràctica.

Alta inserció laboral dels nostres estudiants.

Pots participar en diferents programes de mobilitat en 
universitats europees i llatinoamericanes.

Forma dietistes-nutricionistes reconeguts 
com a experts en alimentació, nutrició i 
dietètica, amb capacitat per intervenir en 
l’alimentació i en polítiques alimentàries, 
tant de persones sanes com amb necessitats 
específiques. el Grau forma professionals 
altament qualificats de la nutrició i dietètica 
amb capacitat per exercir en els diferents 
sectors alimentaris: assistencial-hospitalari, 
industrial, educació, restauració col·lectiva, 
investigació i comunicació en diferents 
mitjans de comunicació.  

Sortides professionals

Àmbit clínic i atenció primària: control de l’alimenta-
ció de persones sanes i amb necessitats especials.

Àmbit comunitari o de salut pública: actua en 
programes de polítiques alimentàries, de prevenció i 
promoció i educació per a la salut.

Àmbit de la restauració col·lectiva: participa en la 
gestió i organització, i vetlla per la qualitat i salubritat 
dels aliments durant tot el procés de producció.

Àmbit de la indústria alimentària: assessora en la 
innovació i desenvolupament de nous productes i en 
el màrqueting relacionat amb l’alimentació.

Àmbit docent i/o àmbit de la investigació i innova-
ció.

Àmbit de la comunicació i divulgació en diversos 
mitjans.

Martí Noguera
Antic estudiant de 
nutrició Humana i 
dietètica i professor

“ Els grups reduïts 
permeten buscar 
petits detalls i 
treure el millor de 
cada estudiant.”

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic-Ucc ofereix 
màsters i programes de 
doctorat (pàg. 38).   

www.uvic.cat/estudi/nutricio-humana-i-dietetica  
  mon.uvic.cat/fcsb  |     @uvic_fcsb

Nutrició Humana 
i Dietètica

Pla d’estudis

1r curs 

estudi del cos Humà i 6

Bioquímica 6

Química dels Aliments 6

english for Health Sciences 6

cultura, Sociedad i Alimentació 6

Psicologia 6

estudi del cos Humà ii 6

Nutrició Bàsica 6

Bromatologia 6

Bioestadística i Sistemes d’informació 6

2n curs 

Fisiopatologia i 6

Fonaments de la dietètica 6

Microbiologia Alimentaria 3

Farmacologia  3

Salud Pública  6

Bioètica 6

Tecnologia culinària 6

Fisiopatologia ii 6

dietètica i cicle Vital 6

Toxicologia i Higiene dels Aliments 6

Nutrició Avançada 6

3r curs 

dietoteràpia i 6

Restauració colectiva  3

economia i Màrqueting Aplicat als  
Serveis d’Alimentació 3

Nutrició comunitària 6

dietètica Aplicada a la diversitat 6

Nutrició i esport 6

Gestió de la Qualitat 3

Legislació Alimentària 3

elaboració de Projectes  6

Practicum i 6

dietoteràpia ii 6

estratègies d’educació Alimentaria 6

4t curs 

dietoteràpia iii 6

Atenció integrada 3

Resolució de casos complexos  3

emprenedoria i comunicació estratègica 6

Noves Tendències en Productes  
Alimentaris 3

Practicum ii 6

Practicum iii 12

Optatives 15

Treball de Fi de grau  6

També en 
format  

semipresencial* 
en català i 

castellà

* pendent de validació



www.uvic.cat/estudi/psicologia  
  mon.uvic.cat/educacio  |     @UVic_fetch
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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. 
Compromeses ètica i moralment, les 
persones graduades en Psicologia seran 
capaces de fer psicodiagnòstics dels seus 
pacients i desenvolupar tractaments, 
programes o intervencions per millorar-los la 
qualitat de vida.

Sortides professionals
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 i de les organitzacions: 
serveis d’atenció i de planificació de serveis a la comu-
nitat i la psicologia jurídica i departaments de recursos 
humans.

Relació entre l’àmbit acadèmic i el professional. 
Vessant prioritàriament professionalitzadora. des de 
primer curs es du a terme la resolució de casos reals 
extrets de la pràctica professional de la psicologia.

Treball coordinat per àmbits de coneixement de 
professorat i d’assignatures dels estudis.

Pràctiques internacionals i estades a centres de 
pràctiques amb un seguiment personalitzat de les 
pràctiques.

Tres itineraris per orientar el desenvolupament i la 
inserció professional:
· Psicologia clínica i de la Salut
· Psicologia de l’educació
· Psicologia Social i de les Organitzacions

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofe-
reix màsters i programes de doctorat (pàg. 38).
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Pla d’estudis

1r curs 

canvis evolutius i educatius 6

Fonaments de Psicobiologia 6

Història i epistemologia de la Psicologia 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

Fonaments Psicosocials del  
comportament Humà 6

Psicofisiologia 6

Psicologia del desenvolupament i.  
Primera i Segona infància 6

idioma Modern. competències d’Anglès  
en Psicologia 6

Percepció, Atenció i Memòria 6

Perfils Professionals de la Psicologia.  
Ètica i deontologia 6

2n curs 

Pensament i Llenguatge 6

Psicologia de la Personalitat 6

Psicologia del desenvolupament ii. 
Adolescència, Maduresa i Senectut 6

Psicologia dels Grups i Organitzacions 6

Psicometria 6

instruments i Tècniques Qualitatives en la 
Pràctica Professional de la Psicologia 6

Motivació i emoció 6

Psicologia de la Salut i Qualitat de Vida 6

Psicologia del Treball. Planificació i Gestió 
dels Recursos Humans 6

Psicologia i contexts educatius 6

3r curs 

diagnòstic i Avaluació Psicològica 6

Optatives 6

Psicologia de l’educació escolar 6

Psicopatologia d’Adults 6

Psicopatologia infantil i Juvenil 6

intervenció i Tractament Psicològic  
en Psicologia clínica 6

intervenció Psicoeducativa 6

intervenció Psicosocial 6

Optatives 6

Pràctiques i 6

4t curs 

Mètodes de Recerca en Psicologia i 3

Optatives 12

Pràctiques ii 12

Treball de Fi de Grau i 3

Avaluació de Programes i intervencions  
en diferents contexts 6

Mètodes de Recerca en Psicologia ii 6

Optatives 12

Treball de Fi de Grau ii 6

Psicologia

Laboratoris de Psicologia

els nous laboratoris de psicologia 
ofereixen un gran ventall de possi-
bilitats per l’experimentació, simu-
lació, observació i pràctica reflexiva. 
Tenen una gran versatilitat per 
simular espais d’interacció diversos 
que permeten millorar tant la do-
cència com la recerca aplicada. 
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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.

Sortides professionals

Àmbit de la salut: atenció especialitzada i hospita-
lària d’aguts, primària i comunitària, rehabilitació, 
salut mental i addiccions. 

Àmbit sociosanitari: serveis sociosanitaris de 
mitjana i llarga estada, hospitals de dia, unitats de 
cures pal·liatives, unitats de psicogeriatria.

Àmbit social i comunitari: centres d’acolliment 
residencial, de dia, penitenciaris i d’atenció al dro-
godependent, d’orientació i assessorament per a 
l’autonomia personal, ONG, projectes comunitaris, 
comissions d’urbanisme. 

Àmbit educatiu: centres d’atenció precoç i d’educa-
ció especial, programes de suport a les escoles. 

docència i investigació.

Pla d’estudis

1r curs

Bioestadística i Sistemes d’informació  
en Salut 6

comunicació i educació per a la Salut 6

estudi del cos Humà i 6

Fonaments de la Professió i 6

Psicologia evolutiva i de la Salut 6

Bioètica 6

cultura, Societat i Salut 6

estudi del cos Humà ii 6

Fonaments de la Professió ii 6

Salut Pública 6

2n curs 

cinesiologia i Sistema Nerviós 6

Fisiopatologia 6

Recursos Terapèutics 6

Fonaments de la Professió iii 6

Neuropsicologia 3

Psicologia Social 6

Tècniques Ortèsiques i Adaptacions 
Funcionals 3

Anglès per a les ciències de la Salut 6

Antropometria i ergonomia 3

elaboració de Projectes i 3

Noves Tecnologies i entorns Accessibles 6

Patologia Medicoquirúrgica i 6

3r curs 

educació inclusiva i Processos Pedagògics 3

inclusió Sociolaboral 3

Pràcticum i 9

Salut Mental 6

Salut Mental infantil i Juvenil 3

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia 
Personal de les Persones Grans 6

elaboració de Projectes ii 3

Patologia Medicoquirúrgica ii 3

Pràcticum ii 12

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia 
Personal en l’Adult i 6

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia 
Personal en l’Adult ii 6

4rt curs 

Optatives 9

Pràcticum iii 9

Teràpia Ocupacional Basada en la 
comunitat 3

Teràpia Ocupacional per a l’Autonomia 
Personal en la infància i l’Adolescència 6

Treball de Fi de Grau i 3

Atenció integrada 3

Gestió i Administració dels Serveis de Salut 3

Optatives 9

Pràcticum iV 10

Treball de Fi de Grau ii 5

“ Estudiar Teràpia 
Ocupacional és un camí 
d’oportunitats. La UVic 
et dóna molta proximitat 
tant a nivell de docents 
com de recursos.” 
Mireia Pina
Antiga estudiant de Teràpia Ocupacional

www.uvic.cat/estudi/terapia-ocupacional  
  mon.uvic.cat/fcsb  |     @uvic_fcsb

Teràpia 
Ocupacional

Laboratoris especialitzats com el taller de fèrules i el 
pis adaptat per a l’aprenentatge basat en la simulació 
de casos i l’experimentació pràctica.

intercanvi d’experiències amb professionals del sector.

Pots fer les pràctiques tant en destins nacionals 
com internacionals en diferents països d’europa i 
Llatinoamèrica.

Aprenentatge-servei basat en la realitat que et do-
narà l’oportunitat d’aprendre mitjançant experiències 
dins de la pròpia comunitat.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofe-
reix màsters i programes de doctorat (pàg. 38).

També  
en format  

semipresencial* 
en castellà

* pendent de validació



Administració 
i Direcció 
d’Empreses
Forma professionals en l’àmbit empresarial 
amb un gran coneixement de les diferents 
àrees funcionals de l’empresa: estratègia, 
innovació, comptabilitat i finances, producció, 
organització, màrqueting, recursos humans 
i internacionalització. desenvolupa les 
competències necessàries per poder assumir 
diferents càrrecs de gestió i direcció dins de 
qualsevol tipus d’empresa. 

És una de les titulacions més demandades per l’empresa i 
en les darreres promocions, el 100% dels estudiants de la 
UVic-UCC ha trobat feina relacionada amb els seus estu-
dis en menys de 6 mesos.
Mètode didàctic interactiu, orientat a l’estudi de cas (anà-
lisi crític de casos reals). Interacció amb directius d’em-
presa a les aules. Pla d’estudis orientat a l’emprenedoria, 
el lideratge i la pràctica laboral.
Al llarg dels estudis es duen a terme 300 hores de pràc-
tiques en empreses, cosa que facilita la introducció de 
l’estudiant al món laboral.  
ensenyament progressiu de la llengua anglesa al llarg del 
Grau amb la possibilitat d’escollir optatives en anglès i 
impartides en classes internacionals. 
Possibilitat d’acabar el Grau en una de les més de 25 
universitats internacionals, en convenis d’intercanvi com 
la Hogeschool Rotterdam (Netherlands), Berner Fac-
hhochschule (Switzerland), etc.
Possibilitat de compatibilitzar estudis amb pràctiques 
remunerades al llarg de tot el Grau (beques d’estudi i tre-
ball).
La UVic-Ucc disposa d’una Unitat d’emprenedoria per 
ajudar els estudiants a tirar endavant els seus projectes 
professionals des del primer curs.

Sortides professionals

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.
exercici lliure de la professió.

Pla d’estudis

1r curs

eines Tic 6

Matemàtiques 6

Història econòmica Mundial 6

introducció al dret 6

Organització i Gestió empresarial 6

iniciativa empresarial 6

introducció a la comptabilitat 6

Matemàtiques per a l’empresa 6

introducció a l’economia 6

Academic Skills for Business Studies 6

2n curs 

comptabilitat Financera 6

Microeconomia 6

Anàlisi de dades 6

Fonaments de Màrqueting 6

Matemàtiques Financeres 6

estadística 6

international communication 6

Macroeconomia 6

direcció Financera 6

dret Laboral 6

3r curs 

Anàlisi de costos 6

Mètodes Quantitatius 6

Gestió del Talent 6

Gestió integral: Qualitat, Medi Ambient i 
Riscos Laborals 6

economia internacional 6

Fiscalitat 6

emprenedoria 6

direcció i Planificació estratègica 6

Gestió del comerç internacional 6

direcció d’Operacions 6

4t curs 

Optatives 42

Pràctiques externes 12

Treball de Fi de Grau 6

www.uvic.cat/ade  
  mon.uvic.cat/fec  |     @uvic_fec

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic-Ucc ofereix 
un MBA (Màster in Business 
Administration) (pàg. 38).

22 CIènCIeS SOCIALS

Impartició 
també a 

Granollers en 
part-time

Doble Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses  
i Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial

Mitjançant un itinerari d’estudi simultani definit l’estudiant pot obtenir 
en 5 anys i mig dues titulacions: Grau en Administració i direcció 
d’empreses i Grau en Màrqueting i comunicació empresarial. d’aquesta 
manera, iniciant els estudis en  Administració i direcció d’empreses es 
pot obtenir també el Grau en Màrqueting i comunicació empresarial. 
Aquests estudis preparen professionals en l’àmbit empresarial i amb un 
gran coneixement del màrqueting i de la comunicació, i per tant donen 
una formació molt valuosa per les necessitats empresarials actuals.

“ Actualment estic treballant a la mateixa 
empresa on he realitzat les meves pràctiques.”
queralt Aymerich. Antiga estudiant d’Ade. Actualment treballa  
a l’assessoria i consultoria Grup Vilar Riba

“ El Grau d’ADE aporta 
una sòlida i completa 
formació per a la gestió 
i direcció de qualsevol 
tipus d’empresa o 
institució.”

Pere Anglada i Dordal
director financer del Grup Bon Preu
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Ciències de 
l’Activitat Física  
i de l’Esport
Forma professionals capaços de confeccionar 
projectes educatius i de lleure, gestionar 
instal·lacions i esdeveniments esportius, 
elaborar programes d’activitat física saludable 
i planificar i desenvolupar sessions tècniques, 
tàctiques i físiques d’entrenament dels 
diferents esports.

Nombre elevat de classes pràctiques.

A la UVic-Ucc es treballen els següents esports: futbol, 
bàsquet, gimnàstica, rugbi, handbol, atletisme, voleibol 
i natació.

Les pràctiques externes es poden fer en diferents àm-
bits: centres educatius, clubs esportius i de rendiment, 
centres wellnessfitness, centres de salut, ajunta-
ments, empreses de gestió esportiva, etc.

Tutorització de l’estudiant que potencia la part comu-
nicativa i d’expressió.

Hi ha la possibilitat de cursar diferents assignatures en 
anglès.

Per accedir al Grau en ciències de l’Activitat Física i de 
l’esport cal matricular-se i superar una Prova d’Aptitud 
Personal (PAP) que consta de diferents proves físiques.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofe-
reix màsters i programes de doctorat (pàg. 38).

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.

Pla d’estudis

1r curs 

Aprenentatge i desenvolupament Motor 6

Bases dels esports 3

esport d’espai Separat (Voleibol) 4.5

esport individual i (Gimnàstica) 4.5

Psicologia de l’Activitat Física i de l’esport 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

esport col·lectiu i (Bàsquet) 4.5

esport individual ii (Atletisme) 4.5

expressió corporal 3

Fonaments de l’educació 6

Llengua Anglesa 6

Teoria i Història de l’Activitat Física  
i de l’esport 6

2n curs 

Bases de la Pràctica d’Activitat Física 3

Biomecànica del Moviment Humà 6

cinesiologia 6

esport col·lectiu iV (Futbol) 4.5

esport individual iii (Natació) 4.5

Sociologia de l’Activitat Física i l’esport 6

Jocs Motors 3

Activitats en el Medi Natural 6

esport col·lectiu ii (Handbol) 4.5

esport col·lectiu iii (Rugbi) 4.5

Fisiologia de l’exercici 6

Treball interdisciplinari 3

Tecnologies de la informació i la 
comunicació per a l’Activitat Física  
i l’esport 3

3r curs 

Activitat Física i esport en l’Àmbit de l’Oci 6

didàctica de l’educació Física i 6

entrenament esportiu i 6

estructura, Organització i Gestió  
esportiva  6

Fisiopatologia General i de l’Aparell 
Locomotor 6

didàctica de l’educació Física ii 6

entrenament esportiu ii 6

Pràctiques i 9

Programes d’Activitat Física i Salut 6

Seminari de Pràctiques 3

4t curs 

Optatives  30

Seminari d’investigació 3

Treball de Fi de Grau 6

Optatives 12

Pràctiques ii 9

Instal·lacions esportives

edifici en plena zona esportiva  
(pavellons, rocòdrom, camp 
de futbol i de rugbi, pistes de 
tenis i d’atletisme, piscina) 
amb aules i el nou laboratori 
de valoració funcional, anàlisi 
biomecànic i de rendiment 
esportiu. 

www.uvic.cat/cafe 
  mon.uvic.cat/esports  |     @uvic_cafe  



Apostem per un ensenyament focalitzat en la comuni-
cació digital interactiva i multimèdia que ha reconvertit 
el món comunicatiu i ha creat nous llenguatges i noves 
sinergies. 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. La nostra formació compta amb el 
suport de professionals del sector que visiten periòdica-
ment les aules.

Potenciem la formació en idiomes gràcies a la possibi-
litat de cursar assignatures en anglès; la possibilitat de 
cursar crèdits en alguna de les 35 universitats europees, 
nord-americanes i asiàtiques amb les quals tenim con-
veni;  i la possibilitat de realitzar pràctiques a l’estranger.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix 
màsters i programes de doctorat (pàg. 38) com el Màster 
en Producció Cinematogràfica.

Comunicació 
Audiovisual
Les TIC habiliten per a una comunicació 
interactiva i multimèdia que té el seu pro-
pi llenguatge audiovisual. A la UVic-UCC els 
estudiants adquireixen un domini multidisci-
plinari 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 mercat audiovisual i de la tipolo-
gia de productes i serveis que s’hi elaboren i 
comercialitzen.

Sortides professionals

Àmbit audiovisual i multimèdia: director/a i 
realitzador/a audiovisual i multimèdia; productor/a 
i  gestor/a audiovisual i multimèdia;  guionista au-
diovisual 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.

Pla d’estudis

1r curs 

Història contemporània 6

Història de la comunicació 6

Llengua catalana  3

Sociologia General i de la comunicació 6

Taller de Redacció Periodística 6

Taller de Redacció i Locució en Mitjans 
Audiovisuals 6

economia i empresa 6

estructura del Sistema de comunicació 6

Fonts d’informació 3

introducció a l’Anglès per la comunicació 
Audiovisual 6

Taller d’informàtica 3

 Llengua espanyola  3

2n curs 

Anglès escrit per a la comunicació 
Audiovisual 6

Taller de comunicació Gràfica i 6

Taller de Guió 9

Història de l’Art 6

Teories de la comunicació 6

Anglès Oral per a la comunicació  
Audiovisual 3

Llenguatges de la comunicació 6

Taller de Ràdio 6

Taller de Televisió 6

introducció a la comunicació  
de les Organitzacions 6

3r curs 

comunicació digital interactiva 3

dret de la comunicació 3

Mètodes d’investigació en comunicació 6

Narrativa Audiovisual i Multimèdia 6

Taller de comunicació Gràfica ii 3

Taller de Fotografia i 3

Teoria de la imatge 3

Taller de Producció Audiovisual 9

Bandes Sonores 3

investigació d’Audiències 3

Taller d’infografia 3

Taller de comunicació interactiva 3

Optatives 12

4t curs 

direcció i Producció Audiovisual  
i Multimèdia 6

Nous Formats Audiovisuals 6

Art digital i Nous Mitjans 3

Ètica Professional 3

Taller de Postproducció Audiovisual 3

Optatives 18

Treball de Fi de Grau 9

Pràctiques 12

Instal·lacions punteres

comptem amb platós profes-
sionals de televisió i de ràdio i 
amb aules d’ordinadors Mac i Pc. 
També disposem de material per 
a ús dels estudiants, a dins i a 
fora de la Facultat, com càmeres 
de fotografia, de vídeo, etc.

www.uvic.cat/estudi/comunicacio-audiovisual  
  mon.uvic.cat/fec  |     @uvic_fec

CIènCIeS SOCIALS24
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Educació 
Social
els estudis d’educació Social formen 
professionals que desenvolupen accions 
socioeducatives adreçades a infants, joves i 
persones adultes –amb o sense necessitats 
específiques– de forma individual o col·lectiva 
i que atenen els seus interessos i necessitats. 
Tenen la funció d’ajudar les persones a 
comprendre el seu entorn social, polític, 
econòmic i cultural i a integrar-se i participar 
com a ciutadans/es de ple dret.

docència amb grups reduïts que permet un tracte di-
recte i de proximitat i tutorització individualitzada de 
l’alumnat.

Molt professorat és professional en actiu.

Relació entre l’àmbit acadèmic i el professional.  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.

Treball interrelacionat del professorat i d’assignatures 
dels estudis.

elevat nombre de pràctiques en tot tipus de centres o 
serveis d’educació Social a partir de segon curs i amb 
un seguiment personalitzat.

Pràctiques internacionals i de cooperació.

Sortides professionals

Persones adultes: formació bàsica, permanent, 
laboral, etc.; acció socioeducativa amb persones 
grans; treball educatiu amb persones i col·lectius 
exclosos, vulnerables o en risc social: addiccions, 
dependències, discapacitats, justícia, salut mental, 
minories ètniques, pobresa, violència de gènere, etc.

Infància i joventut: treball educatiu amb infants i 
joves en risc social, en acollida, en situació de de-
semparament, etc.; justícia juvenil; acció educativa 
en el temps de lleure; prevenció en salut; acompa-
nyament a l’escolaritat, etc.

desenvolupament comunitari: acció educativa en 
l’àmbit familiar; acció comunitària: participació, ani-
mació sociocultural, interculturalitat, etc.; educació 
ambiental, per a la pau, del consum, etc.; projectes 
de cooperació i treball comunitari i internacional.

Pla d’estudis

1r curs

Fonaments de l’educació 6

Psicologia del desenvolupament 6

Ser educador i educadora Social 6

Societat i cultura 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

evolució de l’educació contemporània 6

Llengua Anglesa per a Usos Acadèmics 6

Polítiques i Serveis Socials 6

Psicologia Social 6

Recursos expressius  corporals 6

2n curs 

didàctica 6

educació al Llarg de la Vida 6

Organització d’institucions  
Socioeducatives 6

Societat i entorn 6

Treball interdisciplinari 6

Acció Socioeducativa amb Menors 6

Acció Socioeducativa amb Persones  
Adultes 6

Acció Socioeducativa en l’Àmbit Laboral 6

Llengua i Societat 6

Pràctiques i. Anàlisi de casos 6

3r curs 

Acció Socioeducativa per a l’Atenció a la 
diversitat 6

Acció Socioeducativa per a la comunitat 6

Projectes Socioeducatius 6

Optativa i 6

Seminari de Pràctiques ii 6

Optativa ii 6

Optativa iii 6

Pràctiques ii 12

Projectes Socials i Tic 6

4t curs 

Mètodes d’investigació Social 6

Optativa iV 6

Optativa V 6

Pedagogia Social 6

educació Social a europa 6

Seminari de Pràctiques iii 6

Pràctiques iii 12

Taller Monogràfic 3

Treball de Fi de Grau 9

www.uvic.cat/estudi/educacio-social  
  mon.uvic.cat/educacio  |     @UVic_fetch

Itineraris:
·  Recursos i estratègies en l’àm-

bit de les persones adultes.
·  Recursos i estratègies en l’àm-

bit de la infància i la joventut.
·  Recursos i estratègies en 

l’àmbit del desenvolupament 
comunitari.

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests 
estudis, la UVic-Ucc ofereix 
màsters i programes de docto-
rat (pàg. 38).

“ Vaig trobar feina a 
través d’un volunta-
riat coordinat per la 
UVic.” 

Sara Touri
Antiga estudiant i 
mediadora intercultural
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Màrqueting i 
Comunicació 
Empresarial
els professionals del màrqueting i la 
comunicació aporten solucions en forma 
d’estratègies diferencials, capacitat 
d’assessorament i implementació de les 
accions aprovades en un ambient d’alta 
competitivitat i cada dia més globalitzat. 
La UVic-UCC forma professionals amb 
una visió panoràmica del màrqueting i la 
comunicació que els facilita la integració i el 
desenvolupament en el món professional.

És un grau únic en l’actual panorama educatiu i en gran 
desenvolupament. combina els fonaments del màrqueting 
i de la comunicació en profunditat i des de dues visions 
complementàries: la de l’anunciant i la d’agència o empre-
sa de comunicació.
estudis enfocats específicament al màrqueting en en-
torns digitals.
L’estudiant coneix les bases teòriques i la seva aplicació 
pràctica immediata a través del mètode de cas. Rep for-
mació sobre els mons off i online: màrqueting-mix, conei-
xement del consumidor, màrqueting digital, social media, 
lideratge i habilitats directives, plataformes de venda elec-
trònica, màrqueting internacional, web analytics, etc.
300 hores garantides de pràctiques en empreses.
L’estudiant obté un nivell elevat de formació que li facilita 
una integració ràpida en el món laboral.

Sortides professionals
-  especialista en investigació publicitària i de mercats 

(pre-test, post-test, moderació de reunions en “focus-
groups”, direcció d’entrevistes en profunditat, anàlisi de 
contingut de “focus-groups” i entrevistes, anàlisi esta-
dístic de dades, anàlisi de resultats)

-  Planner en empreses anunciants i agències
-  Planner en centrals de mitjans
-  Planner digital
-  Responsable de branding
-  consultor/a de marca per a empreses de consultoria
-  estratega en branding
-  Analista estratègic de reputació de marca
-  Brand manager en empreses anunciants
-  director/a de màrqueting i/o publicitat
-  Innovation manager, projectes de tipus “innovation 

Hub”
-  director/a de comptes

Pla d’estudis

1r curs 

Anàlisi comptable i Financera i 6

Fonaments i evolució del Màrqueting 6

Mètodes Quantitatius Bàsics 3

informàtica i Tic 3

introducció a l’economia 6

Organització empresarial 6

Anàlisi comptable i Financera ii 3

Anglès Aplicat al Màrqueting i 6

Anàlisi del consumidor 6

Fonaments de la comunicació empresarial 6

Règim Jurídic del Màr queting i la 
comunicació 6

Tendències Actuals del Màrqueting 3

2n curs 

Anglès Aplicat al Màrqueting ii 6

comunicació empresarial clàssica 6

entorn Macroeconòmic Global de  
l’empresa 6

estadística. Anàlisi de dades i 6

Màrqueting estratègic i Operatiu i 6

Anglès Aplicat al Màrqueting iii 3

disseny i implementació de Productes 6

estadística. Anàlisi de dades ii 6

estratègia i Política de Preus 3

estratègies de Màrqueting digital 6

innovació en la comunicació empresarial 3

Logística i distribució 3

3r curs 

Lideratge i Habilitats directives 3

Social Media 3

comunicació i imatge corporativa  6

comunicació interna 3

dret Laboral 3

investigació de Mercats i 6

comunicació en Moments de crisi 3

direcció comercial i de Vendes 6

Gestió de Recursos Humans 3

Planificació estratègica de la comunicació 6

investigació de Mercats ii  6

Optatives  12

4t curs 

e-business 6

emprenedoria i creació d’empreses 6

international Marketing 6

Pla de Màrqueting 6

Optatives 18

Treball de Fi de Grau 6

Pràctiques 12

“ Per fi un grau que 
forma en els dos 
àmbits: Màrqueting 
i Comunicació.” 

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38).

www.uvic.cat/estudi/marqueting-i-comunicacio-
empresarial 

  mon.uvic.cat/fec  |     @uvic_fec

Xavier Gil
director de Màrqueting  
i grans superfícies a  
Materis Paints

CIènCIeS SOCIALS

Impartició 
també a 

Granollers en 
part-time

Possibilitat de 
cursar una doble 
titulació interna-
cional del Grau 

en Màrqueting i Comuni-
cació empresarial de la 
UVic-UCC a la Pontifícia 
Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) de Brasil.
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Mestre
d’Educació  
Infantil
Forma professionals que atenen les 
necessitats d’aprenentatge dels nens i 
les nenes de 0 a 6 anys, a qui cal cuidar, 
respectar i estimar durant una de les 
etapes més importants de la seva vida. 
dóna una perspectiva 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. 

Pla d’estudis

1r curs

didàctica Artística i 3

Llengua Anglesa per a Usos Acadèmics 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

Sociologia de l’educació 6

Naturalesa del coneixement Artístic i 
Literari 9

didàctica i currículum escolar 6

educació Audiovisual i Tic 6

Naturalesa del coneixement científic i 
Matemàtic 6

Psicologia del desenvolupament 6

escola, Sistema educatiu i Funció docent 6

2n curs

Pràctiques i (Seminari i estada a l’escola) 8

escola infantil. Aula 0-3 6

evolució de l’educació contemporània 6

Família, escola i entorn 6

Fonaments i estratègies d’Atenció a la 
diversitat 6

educació Musical i 3

escola infantil. Aula 3-6 6

desenvolupament Psicomotor i expressió 
corporal 7

Psicologia de la Primera infància. 0-6 anys 6

Psicologia de l’educació 6

3r curs 

didàctica Artística ii 6

didàctica de la Llengua Anglesa 3

didàctica de la Matemàtica i 3

didàctica del Llenguatge i 6

Optativa i 6

Optativa ii 6

didàctica del Llenguatge ii 6

didàctica del coneixement del Medi i 3

educació Musical ii 6

Pràctiques ii (Seminari i estada a l’escola) 15

4t curs 

didàctica de la Matemàtica ii 6

didàctica del coneixement del Medi ii 6

Literatura infantil 3

Optativa iii 6

Optativa iV 6

Optativa V 6

Pràctiques iii (Seminari i estada a l’escola) 18

Seminari. Treball de Fi de Grau 3

Treball de Fi de Grau 6

www.uvic.cat/estudi/mestre-deducacio-infantil  
  mon.uvic.cat/educacio  |     @UVic_fetch #meiuvic

Aula Teresa buscart

És un laboratori de formació i 
recerca en educació infantil, 
un espai de reflexió teòrica i de 
pràctica pedagògica, de recerca, 
innovació i experimentació. És 
un recurs que permet visualitzar 
i construir escenaris, realitzar 
activitats de reflexió i de simula-
ció i mostrar bones pràctiques. 

Pràctiques en una escola bressol (0-3) i a parvulari (3-
6). el tutor de la Universitat fa dues visites al centre de 
pràctiques per tutoritzar l’estudiant.

Projectes específics de pràctiques en escoles rurals, 
escoles de nova creació, escola lliure i en l’àmbit 
internacional.

L’optativitat està organitzada en mencions que 
aprofundeixen en un àmbit de coneixement específic 
del Grau.

Aprenentatge a través de la simulació a les aules.

Aula equipada amb material Montessori 0-3 i 3-6.

Per accedir al Grau de Mestre d’educació infantil cal 
superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP).

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofe-
reix màsters i programes de doctorat (pàg. 38).

“ Com a mestra valoro molt 
haver fet una estada 
de pràctiques a Pistoia. 
Professionalment ha estat 
de gran ajuda.”judit Peipoch

Antiga estudiant 
d’educació Infantil i 
mestra en actiu
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Més de la meitat dels crèdits cursats al llarg del doble 
grau són impartits en anglès.

estades a l’escola i pràctiques des de primer curs a tots 
els nivells educatius (0-12 anys).

Mobilitat internacional amb estades d’estudis 
i pràctiques a l’estranger per afavorir el domini i 
l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

Pla d’estudis

1r curs

didàctica Artística i 3

escola, Sistema educatiu i Funció  
docent 6

Llengua Anglesa per a Usos Acadèmics  6

Sociologia de l’educació 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

didàctica i currículum escolar 6

educació Audiovisual i Tic 6

Naturalesa del coneixement Artístic i 
Literari 9

Naturalesa del coneixement científic i 
Matemàtic 6

Psicologia del desenvolupament 6

2n curs 

educació Musical i 3

escola infantil. Aula 0-3 6

escola infantil. Aula 3-6 6

evolució de l’educació contemporània 6

Fonaments i estratègies d’Atenció  
a la diversitat 6

Pràctiques i 8

Psicologia de l’educació 6

desenvolupament Psicomotor i expressió 
corporal 7

Família, escola i entorn 6

Psicologia de la Primera infància.  
0-6 anys 6

Tic Aplicades a l’educació 4

3r curs 

didàctica Artística ii 6

didàctica de la Llengua Anglesa 6

didàctica de la Matemàtica i 3

didàctica de les ciències Socials i 6

didàctica del Llenguatge i 6

Pràctiques ii 15

educació dramàtica 6

educació Musical ii 6

Optatives 12

4t curs 

ensenyament de l’educació Física 6

Literatura infantil 3

Optatives 6

Pràctiques iii (3-7 anys) 18

didàctica de la Literatura 3

didàctica del coneixement del Medi ii 6

didàctica del Llenguatge ii 9

Treball de Fi de Grau (infantil) 9

5è curs 

Fonaments de l’educació Física 6

Optatives 12

Pràctiques iV (8-12 anys) 18

didàctica de la Matemàtica ii 6

didàctica de les ciències experimentals ii 6

didàctica de les ciències Socials ii 6

Treball de Fi de Grau (Primària) 9

Mestre d’Educació 
Infantil / Mestre 
d’Educació Primària 
(menció en  
Llengua Anglesa)
És un doble grau (de cinc anys) que forma 
mestres capacitats per ensenyar anglès i per 
impartir matèries en anglès a l’escola, tant a 
l’etapa d’educació infantil com a la de primària. 
els estudiants tenen una formació completa, 
tant pel que fa al vessant psicopedagògic com 
pel que fa a matèries i didàctiques específi-
ques (especialment en llengües, matemàtiques 
i ciències experimentals). Aquest doble grau 
forma part del Programa de Millora i Innovació 
a la Formació de Mestres (MiF).

Sortides professionals

exercici com a mestres en centres escolars de 
titularitat pública o privada que imparteixin les 
etapes d’educació infantil i educació primària. 

Impartició d’assignatures de llengua anglesa en 
les dues etapes i impartició en anglès d’altres ma-
tèries del currículum.

Possibilitats laborals en aules hospitalàries, em-
preses dedicades a l’educació en àmbits no for-
mals, serveis educatius de museus i institucions 
culturals, empreses dedicades a l’elaboració de 
materials educatius, etc.

Forma part del Programa de Millora i Innovació a la Formació 
de Mestres (MiF) impulsat per la direcció General d’Universitats, 
el consell interuniversitari de catalunya, el departament 
d’ensenyament i les universitats catalanes.
cal acreditar el nivell B1 d’anglès i superar una Prova d’Aptitud 
Personal (PAP).

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38).

www.uvic.cat/doble-grau-mestre
  mon.uvic.cat/educacio 
  @UVic_fetch #meiuvic #mepuvic
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contacte amb els centres educatius a partir d’experièn-
cies vinculades a les assignatures i a les pràctiques. 

Atenció personalitzada: tutories i sessions de treball 
dirigit.

Pràctiques en centres educatius. es fan a 2n, 3r i 4t 
cursos i consten d’un seminari de preparació en grups 
reduïts i d’un període d’estada al centre.  Hi ha sempre 
el seguiment d’un membre del professorat en contacte 
permanent amb el mestre/tutor de l’escola.

Possibilitat de fer pràctiques internacionals i de partici-
par en intercanvis educatius.

Assignatures optatives organitzades en mencions que 
aprofundeixen en un àmbit de coneixement del Grau.

Per accedir al Grau de Mestre d’educació Primària cal 
superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP).

Pla d’estudis

1r curs 

educació Visual i Plàstica i 6

escola, Sistema educatiu i Funció docent 6

expressió Musical 6

Llengua Anglesa per a Usos Acadèmics 6

Tècniques d’expressió i comunicació 6

didàctica de la Matemàtica i 6

didàctica i currículum escolar 6

Psicologia del desenvolupament 6

ensenyament de l’educació Física 6

Sociologia de l’educació 6

2n curs

didàctica de la Llengua Anglesa 6

didàctica de la Matemàtica ii 6

evolució de l’educació contemporània 6

Família, escola i entorn 6

Psicologia de l’educació 6

didàctica del Llenguatge i 6

Fonaments de l’educació Física 6

Fonaments i estratègies d’Atenció a la 
diversitat 6

Pràctiques i (Seminari i estada a l’escola) 8

Tic Aplicades a l’educació 4

3r curs

didàctica ciències Socials i 6

didàctica del Llenguatge ii 9

educació dramàtica 6

Optativa i 6

didàctica de les ciències experimentals i 6

educació Visual i Plàstica ii 6

Optativa ii 6

Pràctiques ii (Seminari i estada a l’escola) 15

4t curs 

didàctica de la Literatura 3

didàctica de les ciències experimentals ii 6

didàctica de les ciències Socials ii 6

Optatives iii, iV, V 18

Pràctiques iii (Seminari i estada a l’escola) 18

Treball de Fi de Grau (Seminari Treball) 9

Mestre
d’Educació  
Primària
Forma professionals capaços d’organitzar i 
animar situacions d’aprenentatge ajustades 
a la realitat socioeducativa actual, que 
coneguin l’organització i el funcionament dels 
centres educatius, com desenvolupar la seva 
tasca docent i tutorial, i com acompanyar els 
estudiants i les seves famílies. Aquests estudis 
situen la funció educativa dels mestres en un 
context social i cultural complex i canviant, 
que enfoca la dimensió educadora des d’una 
actualització didàctica i pedagògica constant.   

Sortides professionals

La finalització dels estudis del Grau en Mestre 
d’educació Primària suposa l’habilitació per a 
l’exercici com a docent en centres escolars de ti-
tularitat pública, concertada o privada en l’etapa 
d’educació Primària (de 6 a 12 anys).

cal tenir en compte altres possibilitats laborals: 
escoles d’educació especial, aules hospitalàries, 
escoles d’adults, empreses privades dedicades a 
la formació, serveis educatius de museus o altres 
institucions culturals, empreses dedicades a l’ela-
boració de materials didàctics, etc. 

www.uvic.cat/estudi/mestre-deducacio-primaria  
  mon.uvic.cat/educacio  |     @UVic_fetch #mepuvic

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estudis, la UVic-Ucc ofereix màsters 
i programes de doctorat (pàg. 38) com el Màster en Pedagogia 
Montessori, educació Inclusiva i Innovació en didàctiques espe-
cífiques, i un programa de doctorat, Innovació i Intervenció educa-
tives.

“ He tingut professorat 
molt qualificat que m’ha 
ensenyat l’essència del 
món educatiu.” 

Glòria Suriñach
Antiga estudiant 
d’educació Primària i 
professional en actiu
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Periodisme
Actualment la comunicació periodística va 
més enllà dels mitjans tradicionals –premsa, 
ràdio, TV, agències de notícies– i arriba fins 
a la comunicació digital. Aquesta realitat 
afecta tant la professió periodística com el seu 
aprenentatge universitari. Per això, la UVic-
UCC forma professionals multidisciplinaris 
en els processos d’informació, mitjans i nous 
llenguatges de la comunicació periodística  
–des de la notícia tradicional a l’adaptació de  
la informació per als dispositius mòbils.

els trets distintius del Grau són el periodisme de proxi-
mitat, per l’arrelament de la UVic-Ucc al territori; la co-
municació digital; la qualitat de les instal·lacions –plató 
de televisió, locutori de ràdio, estudi de fotografia i sales 
d’ordinadors Mac–; així com la presència de professio-
nals, regularment, a l’aula.

disposar d’un grup de mitjans propis (revista Sense 
Boira, UVic Ràdio o canal online audiovisual) també 
permet oferir uns estudis de tipus pràctic, perquè s’hi 
vehiculen els treballs dels estudiants, i es potencia el 
contacte amb el món professional amb les pràctiques en 
empreses.

Més de 35 convenis amb universitats europees i nord-
americanes. 

informació de màsters i programes de doctorat (pàg. 38)

Sortides professionals

Àmbit d’informació periodística: redactor/a d’in-
formació periodística en qualsevol suport (premsa, 
ràdio, TV, internet, etc.), conductor/a, presentador 
o editor d’un programa informatiu, responsable de 
continguts d’un mitjà periodístic.

Àmbit de gabinet de premsa o comunicació ins-
titucional: 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.

Pla d’estudis

1r curs

Història contemporània 6

Sociologia General i de la comunicació 6

Història de la comunicació 6

economia i empresa 6

Llengua catalana 3

Llengua espanyola 3

Taller de Redacció i Locució en Mitjans 
Audiovisuals 6

estructura del Sistema de comunicació 6

introducció a l’Anglès per al Periodisme 6

Fonts d’informació 3

Taller d’informàtica 3

Taller de Redacció en Premsa i 6

2n curs

Taller de Redacció en Premsa ii 6

Teories de la comunicació 6

Anglès escrit per al Periodisme 6

Taller de comunicació Gràfica 6

estadística Aplicada a la comunicació 6

Llenguatges de la comunicació 6

Taller de Ràdio 6

Taller de Televisió 6

introducció a la comunicació de les 
Organitzacions 6

Anglès Oral per al Periodisme 3

edició en Premsa 3

3r curs

Taller de Producció Audiovisual 9

disseny de Premsa  6

comunicació digital interactiva  6

Taller de Fotografia 3

dret de la informació 3

Mètodes d’investigació en comunicació 6

Taller de Redacció en Premsa iii 6

Història del Periodisme 3

Taller d’infografia 3

Taller de comunicació interactiva 3

Periodisme en Línia 3

Optatives 12

4t curs

Periodisme d’investigació 6

Ètica Professional 3

Periodisme institucional i d’empresa 3

comunicació de Proximitat 6

Sistema Polític i constitucional espanyol 3

Optatives  18

Treball de Fi de Grau 9

Pràctiques  12

“ A classe portem 
periodistes de primera 
línia, que han cobert els 
principals conflictes 
que hi ha hagut al món 
els últims anys.”
Carme Colomina
Periodista, cap d’Internacional del diari Ara  
i professora de la UVic-UCC.

www.uvic.cat/estudi/periodisme  
www.uvic.cat/radio 

  mon.uvic.cat/fec  |     @uvic_fec

“ Els estudis de ràdio 
de la UVic no tenen 
res a envejar als 
de les emissores 
professionals.”
Òscar Fernández
Periodista, sotscap d’esports de Catalunya 
Ràdio i professor de la UVic-UCC.

CIènCIeS SOCIALS

Possibilitat de cursar una doble titulació internacional 
del Grau en Periodisme de la UVic-UCC a la Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) de Brasil.  
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Publicitat 
i Relacions 
Públiques
en els darrers anys pocs àmbits han viscut 
una revolució tan espectacular com la 
Publicitat i les Relacions Públiques. L’aparició 
de noves eines 2.0 ha forçat la creació de nous 
perfils professionals en les empreses.  
el repte de la UVic-UCC és formar ments 
creatives i amb capacitats estratègiques 
capaces de satisfer les necessitats de 
comunicació de les organitzacions.

L’estudiant construeix mètodes de treball d’aplicació pràc-
tica immediata en l’agència o l’anunciant sobre les bases 
vigents de la Publicitat i les Relacions Públiques. La meto-
dologia docent fa conviure sessions teòriques impartides 
per acadèmics especialistes amb tallers pràctics i optati-
ves desenvolupades per professionals. La formació finalit-
za amb la inserció de l’estudiant en pràctiques en agències 
i anunciants.
Les dues apostes del Grau són l’actualització dels contin-
guts docents per alinear-los als canvis de l’entorn i poten-
ciar la comunicació no convencional, la digital i la interacti-
va com a eines de resposta publicitària i de relacions 
públiques; i la internacionalització dels continguts, que 
facilita l’optativitat en anglès i els intercanvis amb més de 
30 països.

   

informació de màsters i programes de doctorat (pàg. 38)

Sortides professionals
Àmbit de la publicitat: departament creatiu: redac-
tor/a, director/a d’art, dissenyador/a, productor/a 
gràfic i audiovisual. departament de comptes: direc-
tor/a, supervisor/a o directiu de comptes, planifica-
dor/a estratègic o de mitjans, product manager, etc.
Àmbit de les relacions públiques: Responsable de 
gabinets de comunicació, protocol, organització d’es-
deveniments, etc.
empreses i institucions: cap de comunicació, cap de 
publicitat, màrqueting, brand manager, community 
manager, content curator, etc.
Universitats: docent, investigador/a en Publicitat i 
Relacions Públiques.

Pla d’estudis

1r curs 

empresa 6

Història de la Publicitat i les Relacions 
Públiques 6

Sociologia General del consumidor 6

Advertising and Public Relations  
copywriting Basics 6

Tècniques de Redacció informativa 3

Tècniques de Redacció Persuasiva 3

introducció al Màrqueting 6

comunicació corporativa 6

coolhunting: New Social, cultural and 
consumer Trends 3

Psicologia del consumidor 3

disseny Gràfic 6

Bases of creative Thinking and innovation 6

2n curs 

estadística de Mercats 6

Producció Audiovisual Publicitària 6

Producció Radiofònica Publicitària 3

Advertising and Public Relations 
international campaings Management 6

creativitat Aplicada 6

comunicació interna 3

investigació de Mercats 6

Fotografia Publicitària 6

Projectes de disseny Gràfic 6

Personal Branding 3

creativitat en Relacions Públiques 6

corporate Social Responsibility 3

3r curs 

Gestió de l’Agència de Publicitat i Relacions 
Públiques 3

Legislació Publicitària i Protecció del 
consumidor 3

Audiovisual Media Post-production 3

direcció de comptes 6

creativitat a internet 3

Relació amb els Mitjans 6

estratègies digitals 3

construcció de Marca i Planificació de la 
comunicació 6

Gestió de l’Anunciant 3

Network, 2.0 & content curator 3

Protocol empresarial 3

Planificació de Mitjans 6

Optatives 12

4t curs 

campanyes 360º 6

engagement & One to One communication 6

Planificació i Avaluació de Mitjans Online 3

Noves Tendències en comunicació 3

Brand content 3

Pràctica de la comunicació 12

Optatives 18

Treball de Fi de Grau 9

www.uvic.cat/estudi/publicitat-i-relacions-publiques  
  mon.uvic.cat/fec  |     @uvic_fec

Tallers pràctics especialitzats

impartits per especialistes de la UVic-
Ucc. 2 platós de televisió, 2 estudis 
de ràdio, 3 cabines d’edició, 1 estudi 
de fotografia i 105 ordinadors amb 
les darreres versions de software 
específic per a l’edició i la realització 
publicitàries.

Possibilitat de cursar una doble titulació internacional 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UVic-
UCC a la Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) de Brasil.Amb la col·laboració de:
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La Facultat de ciències de la Salut i el Benestar aposta per 
una formació focalitzada en la vessant humana i científica, 
per formar professionals amb una mirada crítica i comuni-
tària, i també per la millora contínua de la qualitat, el treball 
cooperatiu interdisciplinari, l’educació i defensa dels drets 
socials dels ciutadans, la docència i la investigació. 

es tracta d’un programa en format presencial i semipre-
sencial amb metodologies docents innovadores: classes 
magistrals a través de videoconferències, simulacions de 
casos pràctics, tallers vivencials i programes d’aprenentatge 
i servei.  

La UVic-Ucc i el departament d’Acció Social i ciutadania van 
impulsar la creació de la primera Càtedra de Serveis Socials 
de Catalunya i el dIxIT (Centre de documentació de Serveis 
Socials), que es troba en el centre d’estudis Sanitaris i  
Socials de la UVic-Ucc. 

Programes de mobilitat internacionals i pràctiques a  
l’estranger. 

Pla d’estudis

1r curs

Fonaments del Treball Social 6

Polítiques Socials, inclusió i Justícia  
Social en un Món Globalitzat 6

cultura i Societat 6

Psicologia del desenvolupament Humà 6

economia i Sistemes del Benestar 6

Pedagogia Social 6

Sociologia i canvi Social 6

Habilitats Socials i comunicatives 6

drets Humans i Ètica en l’Acció Social 6

english for Social Services 6

2n curs 

Psicologia Social 6

dret i ciutadania 9

Serveis Socials  6

introducció a les Metodologies Quantita- 
tives i Qualitatives en ciències Socials 9

Treball Social en Xarxes: Grups i interacció 
Social 6

intervenció comunitària i Participació  
Social 6

Treball Social individual i Familiar 6

Treball Social en les diferents etapes 
evolutives 6

Tècniques diagnòstiques 6

3r curs 

disseny, implementació i Avaluació de 
Programes Socials i Tic 6

Practicum i 6

Processos, Tècniques i Mètodes 
d’intervenció Social 6

educació i intervenció Socioeducativa 6

Anàlisis de la Realitat Social 6

Models d’intervenció en Treball Social 6

Salut i Treball Social Sanitari 6

Atenció integrada i Model d’Atenció 
centrada en la Persona 6

exclusió Social, Resistències i canvis 6

Atenció a la diversitat 6

4rt curs 

Practicum ii 6

Gestió i Administració d’Organitzacions 
Socials i Socioeducatives 6

Lideratge, innovació Social i  
emprenedoria Social 6

Treball Social en l’Àmbit de la Justícia 6

Practicum iii 12

Optatives 18

Treball de Fi de Grau 6

Treball  Social
Forma professionals capacitats per 
promoure el canvi social, resoldre 
problemes en les relacions humanes, i 
treballar en el benestar de les persones 
i el desenvolupament dels grups socials. 
L’objectiu és fomentar l’autonomia personal a 
través de l’acompanyament en els processos 
individuals o de vinculació amb les famílies, 
els grups i/o les comunitats, i facilitar canvis 
i transformacions socials que incrementin 
el benestar, la justícia, la cohesió social i 
l’equitat.

Sortides professionals

Àmbit de serveis socials, comunitaris i especialitzats. 

Àmbit de la salut: serveis d’atenció primària de salut, 
serveis sociosanitaris, programes de salut mental i/o 
toxicomanies, hospitals.

Àmbit d’educació: serveis d’orientació psicopedagò-
gica i social, serveis d’educació especial, programes 
o serveis d’inserció sociolaboral, centres de formació 
regulada.

Àmbit de justícia: serveis de mediació i d’atenció a les 
víctimes, centres penitenciaris, organitzacions tutelars, 
serveis d’assessorament i elaboració de peritatges 
socials.

Àmbit de cooperació per al desenvolupament i tercer 
sector.

Àmbits emergents: serveis laborals, d’urbanisme i ha-
bitatge o de medi ambient.

docència, recerca i investigació.
www.uvic.cat/estudi/treball-social 

  mon.uvic.cat/fcsb  |     @uvic_fcsb

Màsters i doctorats
com a continuació d’aquests estu-
dis, la UVic-Ucc ofereix màsters i 
programes de doctorat (pàg. 38).

*  pendent de 
validació

Doble Titulació: Grau en Treball Social i Grau en Educació Social
Mitjançant un itinerari d’estudi simultani definit l’estudiant pot obtenir en 5 
anys i mig dues titulacions: Grau en Treball Social i Grau en educació Social. 
d’aquesta manera, iniciant els estudis en Treball Social es pot obtenir també 
el Grau en educació Social. Aquesta oferta formativa donarà als professi-
onals més oportunitats d’accés al mercat laboral i també un valor afegit i 
prestigi en l’accés a la primera feina. Aquests estudis preparen professio-
nals de la intervenció social i educativa capaços d’acompanyar persones i 
grups tant en l’aprenentatge com en la seva inclusió social. 

També en 
format  

semipresencial* 
en català i 

castellà



Cicles Formatius 
de Grau Superior
Forma’t treballant  
a través de la Formació 
Professional dual

què és la Formació Dual?  
Aprèn Treballant 
Dualitat, experiència garantida i formació  
a l’empresa

el sistema d’estudi dual és una alternativa mix-
ta entre l’ocupació i la formació, amb l’objectiu 
d’aconseguir una qualificació professional com-
binant l’activitat laboral en una empresa amb 
l’activitat formativa al centre. 

L’estudiant s’hi incorpora mitjançant un contrac-
te o una beca de formació a través del qual po-
drà percebre una borsa de diners i cofinançar els 
seus estudis. Alhora, obté una formació molt més 
completa atès que aprèn al costat de professi-
onals, desenvolupa les seves competències en 
un entorn laboral i afavoreix la seva incorporació 
posterior al món professional.

Per què estudiar un CFGS al Campus Professional 
UVic-UCC?

Formació professional vinculada al mètode dual. 
Formació integral: creixement personal i professional, i suport 
econòmic per a l’estudiant. 

Formació lligada al teixit empresarial. Facilita la inserció laboral i 
garanteix expertesa i qualitat. 

Professionals del sector en actiu com a docents.

Formació professional integrada a la Universitat i continuïtat 
acadèmica universitària amb un ampli reconeixement de crèdits. 

Aproxima l’estudiant a l’entorn professional, empresarial i 
emprenedor, i a la innovació i la recerca.

L’estudiant gaudeix dels serveis i participa de les activitats de la 
comunitat universitària. 

el campus Professional de la UVic-Ucc imparteix formació professi-
onal en un entorn universitari. Una iniciativa única, innovadora i de 
qualitat.

impartim formació professional en els àmbits on la pròpia Universitat 
disposa d’expertesa, amb el clar objectiu de servir el territori, millorar 
l’oferta, i cobrir necessitats de formació preparant els tècnics especi-
alitzats que el mercat requereix. 

L’estudiant aprèn treballant a través de la formació dual. estudia en 
un entorn d’educació superior, gaudeix d’instal·lacions universitàries 
i compta amb docents provinents tant del món universitari com del 
món professional que garanteixen la qualitat de la formació que rep.

Actualment el campus ofereix un cicle de grau superior en l’àmbit 
agroalimentari a Olot, dos cicles vinculats a l’àmbit de la tecnologia i 
la comunicació a Vic, un cicle de formació sanitària dental a Manre-
sa i un cicle de l’àmbit del màrqueting i la comunicació a Granollers.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 33
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L’estudiant que cursa aquest cicle aprèn a 
generar animacions 2d i 3d per a produccions 
audiovisuals. És capaç de desenvolupar 
productes audiovisuals multimèdia interactius 
i coneix en profunditat tots els elements, fonts 
i interaccions que intervenen en els processos 
de creació d’aquests projectes. Aprèn els 
fonaments d’animació, color i il·luminació, 
entorns d’imatge 2d i 3d i obté coneixements 
sobre l’empresa i el sector.

el d’imatge i so és un sector en creixement i constant-
ment canviant que requereix professionals formats 
i amb capacitat d’adaptació als canvis i les novetats 
tecnològiques.

L’alumnat integra en la seva formació coneixements 
transversals d’emprenedoria, orientació laboral, gestió 
de l’empresa i coneixement del sector, alhora que in-
corpora la llengua anglesa de manera transversal.

els estudiants poden optar a la modalitat de formació 
dual, que combina l’activitat laboral en una empresa 
amb l’activitat formativa al centre. L’estudiant que no 
cursa la formació dual treballa aquestes competènci-
es en el centre mitjançant la metodologia de projecte 
integrat.

Sortides professionals

desenvolupa la seva activitat en el sector de la pro-
ducció audiovisual, d’animacions 2d i 3d, multimèdia 
interactiva i no interactiva, publicitat i empreses de 
l’àmbit d’internet i newmedia, ocupant llocs de treball 
com:
- Animador/a 3d i/o 2d
- Modelador/a 3d
- Grafista digital
- Generador/a d’espais virtuals
- Tècnic/a d’efectes especials en animació 3d
- integrador/a multimèdia audiovisual
-  desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovi-

suals multimèdia
-  editor/a de continguts audiovisuals multimèdia inte-

ractius i no interactius
-  Tècnic/a en sistemes i realització en multimèdia

Pla d’estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

MP 1: Projectes d’animació audiovisual 2d i 3d (99 h) UF 1: Recursos tècnics i humans. UF 2: 
Acabament del projecte, capes i renders.

MP 2: disseny, dibuix i modelatge per a animació (198 h) UF 1: Principis de disseny i dibuix. UF 
2: Preproducció de l’animació. UF 3: Modelatge.

MP 3: Animació d’elements 2d i 3d (231 h) UF 1: Tècniques d’animació amb captura d’imatge 
fixa. UF 2: Tècniques de captació de moviment. UF 3: Animació 2d. UF 4: Animació 3d. UF 5: 
Rigging i animació de personatges. UF6: Partícules, simulacions i efectes.

MP 4: Color, il·luminació i acabats 2d i 3d (198 h) UF 1: Mapejat UV. UF 2: Texturització 3d. UF 
3: color i texturització 2d. UF 4: Acabats 3d. UF 5: il·luminació.

MP 5: Projectes de jocs i entorns interactius (66 h) UF 1: disseny i planificació del projecte. UF 
2: Producció i avaluació del projecte.

MP 6: Realització de projectes multimèdia interactius (132 h) UF 1: disseny d’interfície 
d’usuari. UF 2: disseny per a multimèdia interactiu. UF 3: Administració de mitjans digitals.  
UF 4: Programació d’elements interactius. UF 5: elements interactius animats.

MP 7: desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs (264 h) UF 1: desen-
volupament d’aplicacions multidispositiu. UF 2: Programació d’aplicacions multidispositiu. UF 
3: disseny de videojocs. UF 4: desenvolupament de videojocs. UF 5: desenvolupament d’aplica-
cions multimèdia. UF 6: Simulació d’entorns multidispositiu.

MP 8: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals (165 h) UF 1: configuració i 
manteniment dels equips. UF 2: Realització de la postproducció. UF 3: Generació i introducció 
d’efectes. UF 4: Processos per a l’acabat i generació del màster.

MP 9: Formació i orientació laboral (99 h) UF 1: incorporació al treball. UF 2: Prevenció de riscos 
laborals.

MP 10: empresa i iniciativa emprenedora (66 h) UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 11: Projecte d’animacions 3d, jocs i entorns interactius (99 h) 

MP 12: Formació en centres de treball (383 h) 

Centre Teknós, Edifici La Farinera;  c. Bisbe Morgades, 15; Vic 
www.uvic.cat/cfgs/animacions-3d-jocs-entorns-interactius
info@teknos.cat  |     mon.uvic.cat/teknos  |     @uvic_cp

  www.facebook.com/CampusProfessional

“ El fet d’estar dins 
de l’empresa m’obre 
moltes portes i he après 
moltíssim.”
Àlex Mosseguí
estudiant que col·labora amb StrangeLight 
Games

“ Sense cap dubte 
recomano a les empreses 
incorporar joves en 
formació, és una 
experiència gratificant 
per a les dues parts.”
bernardo Marcos
Cofundador de StrangeLight Games

Animacions 3D, 
jocs i Entorns  
Interactius
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Pla d’estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

MP 1 Sistemes informàtics (198 h)  UF1: instal·lació, configuració i explotació del sistema in-
formàtic. UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. UF3: implantació de progra-
mari específic.

MP 2 Bases de dades (231 h)  UF1. introducció a les bases de dades. UF2: Llenguatges SQL: 
dML i ddL UF3: Llenguatge SQL: dcL i extensió procedimental. UF4: Bases de dades objecte-
relacionals.

MP 3 Programació (297 h)  UF1: Programació estructurada. UF2: disseny modular UF3: Fona-
ments de gestió de fitxers. UF4: Programació orientada a objectes. Fonaments UF5: POO. Lli-
breries de classes fonamentals. UF6: POO. introducció a la persistència en Bd.

MP 4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 h)  UF1: Programació amb 
XML UF2: Àmbits d’aplicació de l’XML. UF3: Sistemes de gestió d’informació empresarial.

MP 5 entorns de desenvolupament (66 h)  UF1: desenvolupament de programari. UF2: Optimit-
zació del programari. UF3: introducció al disseny orientat a objectes.

MP 6 Accés a dades (132 h)  UF1: Persistència en fitxers. UF2: Persistència en BdR-BdOR-
BdOO. UF3: Persistència en Bd natives XML. UF4: components d’accés a dades.

MP 7 desenvolupament d’interfícies (99 h)  UF1: disseny i implementació d’interfícies. UF2: 
Preparació i distribució d’aplicacions.

MP 8 Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 h)  UF1: desenvolupament d’aplica-
cions per dispositius mòbils. UF2: Programació multimèdia. UF3: desenvolupament de jocs per 
dispositius mòbils.

MP 9 Programació de serveis i processos (99 h)  UF1: Seguretat i criptografia. UF2: Processos 
i fils. UF3: Sòcols i serveis.

MP 10 Sistemes de gestió empresarial (99 h)  UF1: Sistemes eRP-cRM. implantació. UF2: Sis-
temes eRP-cRM. explotació i adequació.

MP 11 Formació i orientació laboral (99 h)  UF1: incorporació al treball. UF2: Prevenció de ris-
cos laborals.

MP 12 empresa i iniciativa emprenedora (66 h)  UF1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 13 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 h)  UF1: Projectes de 
desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

MP 14 Formació en centres de treball (317 h)  

Centre Teknós, Edifici La Farinera;  c. Bisbe Morgades, 15; Vic 
www.uvic.cat/cfgs/desenvolupament-aplicacions-multiplataforma

info@teknos.cat  |     mon.uvic.cat/teknos  |     @uvic_cp
  www.facebook.com/CampusProfessional

“ Gràcies a la formació dual m’he 
pogut incorporar en una empresa 
puntera del sector i adquirir un 
ampli coneixement.”
Andreu Gallart 
estudiant en formació dual a Control Group

Desenvolupament 
d’Aplicacions  
Multiplataforma
L’estudiant que cursa aquest cicle aprèn a de-
senvolupar, implantar, documentar i mantenir 
aplicacions informàtiques multiplataforma uti-
litzant tecnologies i entorns de desenvolupa-
ment específics, garantint l’accés a les dades de 
forma segura i complint els criteris de usabilitat, 
jugabilitat i qualitat exigides en els estàndards 
establerts. Aprèn les bases de programació i de 
gestió de bases de dades, gestió de projectes, 
interfície i la gestió d’aplicacions empresarials.

el desenvolupament d’aplicacions informàtiques és 
un sector consolidat i que juntament amb el Big data 
esdevé un sector de gran demanda laboral i que preveu 
créixer més en els propers anys. 

L’alumnat integra en la seva formació coneixements 
transversals d’emprenedoria, orientació laboral, gestió 
de l’empresa i coneixement del sector alhora que in-
corpora la llengua anglesa de manera transversal.

el cicle es cursa en la modalitat dual, que combina l’ac-
tivitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa 
al centre, amb l’objectiu d’aconseguir una qualificació. 
L’estudiant s’incorpora mitjançant un contracte o una 
beca de formació a través del qual podrà percebre una 
borsa de diners i cofinançar els seus estudis.

Així l’estudiant obté una formació més completa perquè 
aprèn al costat de professionals.

Sortides professionals
exercirà l’activitat en entitats públiques o privades, 
per compte aliè o per compte propi, exercint el seu 
treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques multiplataforma en diversos àmbits:
- Gestió empresarial i de negoci
-  Relacions amb clients, educació, oci, dispositius 

mòbils i entreteniment
-  Aplicacions desenvolupades i implantades en 

entorns d’abast intranet, extranet i internet
-  implantació i adaptació de sistemes de planifica-

ció de recursos empresarials (eRP) i de gestió de 
rela cions amb clients
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La digitalització i l’entorn online han generat un canvi 
radical en el dia a dia de les empreses i del màrqueting 
en particular. el principal element a tenir en compte 
ha estat que els mitjans de comunicació han passat 
de ser de pagament (paid media) a ser mitjans lliures 
de peatge que es basen en la cerca del consumidor/
usuari i que només generen costos de producció per a 
l’empresa.

L’alumnat integra en la seva formació coneixements 
transversals d’emprenedoria, orientació laboral, gestió 
de l’empresa i coneixement del sector, alhora que in-
corpora la llengua anglesa de manera transversal. 

el cicle es pot cursar en la modalitat dual, que com-
bina l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat 
formativa al centre.

Sortides professionals
 Assistent/a del cap de producte
Tècnic/a en màrqueting, en publicitat, en relacions 
públiques
Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i 
comunicació
Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
Responsable de promocions i punt de venda
especialista en implantació d’espais comercials
 Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
Agent d’enquestes i censos
 Codificador/a de dades per a investigacions de  
mercat

Pla d’estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

MP 1 Atenció al client, consumidor i usuari (132h)  UF1: Organització de l’atenció al client, 
consumidor i usuari. UF 2: Gestió i manteniment de dades de clients. UF 3: Gestió de processos 
de serveis al consumidor.

MP 2 disseny i elaboració de material de comunicació (132h)  UF1: Planificació i organització 
del pla de comunicació. UF2: elaboració del material de comunicació.

MP 3 Gestió econòmica i financera de l’empresa (132h)  UF 1: emprenedoria, creació d’empre-
sa, i inversió i finançament. UF 2: Operativa de compravenda i tresoreria. UF 3:  comptabilitat 
i fiscalitat empresarial.

MP 4 Investigació comercial (132h)  UF 1: Planificació de la investigació comercial. UF 2: Fase 
exploratòria de la investigació. UF 3: Fase concloent de la investigació. UF 4: Tractament, anàlisi 
i conclusions.

MP 5 Treball de camp en la investigació comercial (66h)  UF 1: Selecció, formació i motivació 
del personal de treball de camp. UF 2: Organització i control del personal de treball de camp.

MP 6 Llançament de productes i serveis (165h)  UF 1: Planificació del llançament. UF 2: Acci-
ons de llançament i control.

MP 7 Màrqueting digital (132h)  UF 1: eines de màrqueting digital. UF 2: Pla de màrqueting 
digital.

MP 8 Mitjans i suports de comunicació (99h)  UF 1: elaboració del pla de comunicació. UF 2: 
control de l’execució del pla de comunicació.

MP 9 Polítiques de màrqueting (165h)  UF 1: Organització comercial. UF 2: Màrqueting estratè-
gic. UF 3: Màrqueting operacional. UF 4: Pla de màrqueting.

MP 10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting (165h)  UF 1: Re-
lacions públiques i protocol empresarial. UF 2: Organització d’esdeveniments de màrqueting.

MP 11 Anglès (132h)  UF 1: Anglès tècnic.

MP 12 Formació i orientació laboral (99h)  UF 1: incorporació al treball. UF 2: Prevenció de 
riscos laborals.

MP 13 Projecte de màrqueting i publicitat (99h)  UF 1: Projecte de màrqueting i publicitat.

MP 14 Formació en centres de treball (350h).

Centre Teknós, Granollers 
www.uvic.cat/cfgs/marketing-i-publicitat  
info@teknos.cat  |     mon.uvic.cat/teknos  |     @uvic_cp

  www.facebook.com/CampusProfessional

“ Formar-se en les noves eines del 
màrqueting i els nous canals promocionals 
és essencial per poder fer més 
competitives les empreses d’un territori.”
Xavier Ferràs
degà de la Facultat d’empresa i Comunicació de la UVic-UCC

*Pendent d’aprovació

Màrqueting
i Publicitat*
L’estudiant que cursa aquest cicle aprofundeix 
en els aspectes essencials en la definició de 
les actuals estratègies de màrqueting: el co-
neixement del consumidor i les seves necessi-
tats, la distribució com a eix bàsic d’acció per 
a la comercialització (e-commerce), els nous 
mitjans i suports per a la promoció (brand con-
tent, social media), la definició de productes 
nous i ajustats al que necessita el mercat (se-
cond screen) o la definició de preus, tant des 
d’un punt de vista de costos com psicològic 
del consumidor.

Impartició a 
 Granollers
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Processos i  
qualitat en la  
Indústria  
Alimentària
L’estudiant aprèn a organitzar i controlar 
els processos d’elaboració de productes 
alimentaris, programant i supervisant les 
operacions i els recursos materials i humans 
necessaris. Aplica els plans de producció, 
de qualitat, de seguretat alimentària, de 
prevenció de riscos laborals i de protecció 
ambiental, d’acord amb la legislació vigent. 
L’estudiant estudia en la modalitat dual, 
aprenent al costat dels professionals.

Pla d’estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

MP 1 Tecnologia alimentària (132 h)  UF1: Additius, coadjuvants i auxiliars. UF2: indústria càr-
nia. UF3: indústria dels derivats de la pesca i aqüicultura. UF4: indústria de la llet i productes 
làctics. UF5: indústria derivada de fruites i hortalisses. UF6: indústria dels derivats dels cereals 
i afins. UF7: Altres productes alimentaris. 

MP 2 Anàlisi d’aliments (231 h)  UF1: Organització del laboratori. UF2: Assajos físics i fisico-
químics. UF3: Anàlisis químiques. UF4: composició centesimal. UF5: Mètodes electroquímics. 
UF6: Mètodes òptics. UF7: Mètodes cromatogràfics. 

MP 3 Tractaments de preparació i conservació dels aliments (165 h) UF1: condicionat i trans-
formació de matèries primeres. UF2: Tractaments tèrmics de conservació. UF3: Tractaments 
d’assecat i concentració. UF4: envasament i embalatge.

MP 4 Organització de la producció alimentària (66 h) UF1: Planificació i programació de la pro-
ducció. UF2: Organització de la producció. UF3: control de la producció i dels costos. 

MP 5 Comercialització i logística en la indústria alimentària (99 h) UF1: Logística. UF2: comer-
cialització i promoció de productes alimentaris. 

MP 6 Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària (132 h) UF1: Gestió de la quali-
tat en la indústria alimentària UF2: Protecció mediambiental. 

MP 7 Manteniment electromecànic en indústries de procés (66 h) UF1: Materials i elements 
mecànics UF2: instal·lacions i màquines hidràuliques, pneumàtiques i elèctriques. UF3: Orga-
nització del manteniment bàsic. 

MP 8 Control microbiològic i sensorial dels aliments (165 h) UF1: Tècniques bàsiques de treball 
a microbiologia UF2: control i higiene UF3: Anàlisi de aliments i aigua UF4: Anàlisi sensorial. 

MP 9 nutrició i seguretat alimentària (66 h) UF 1: Nutrició UF2: Seguretat alimentària. 

MP 10 Processos integrats en la indústria alimentària (132 h) UF1: control automàtic de pro-
cessos. UF2: conducció i control d’un procés d’elaboració. 

MP 11 Biotecnologia alimentària (66 h)  UF1: Bioquímica i microbiologia. UF2: Bioreactors i 
biosensors. UF3: Aplicacions biotecnològiques. 

MP 12 Innovació alimentària (66 h) UF1: innovació alimentària.

MP 13 Formació i orientació laboral (99 h) UF1: incorporació al treball. UF2: Prevenció de riscos 
laborals.

MP 14 empresa i iniciativa emprenedora (66 h) UF1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 15 Projecte de processos i qualitat en la indústria alimentària (66 h) UF 1: Projecte de 
processos i qualitat en la indústria alimentària

MP 16 Formació en centres de treball (383 h)

“ Vaig mirar quin era el sector amb més ofertes 
de treball i vaig optar per l’alimentació.”
Guillem Rodríguez 
estudiant en formació dual a Casa Tarradellas

La indústria d’alimentació i begudes és la primera 
branca industrial a l’estat espanyol. Representa el 
20,6% de les vendes netes de producte i el 18,2% de 
persones ocupades.

L’alumnat integra en la seva formació coneixements 
transversals d’emprenedoria, orientació laboral, gestió 
de l’empresa i coneixement del sector, alhora que 
incorpora la llengua anglesa de manera transversal.

el cicle es cursa mitjançant el sistema dual combinant 
un gran nombre d’hores de formació laboral amb la 
formació acadèmica. Avui el 100% dels estudiants 
cursen els estudis en dual i el 97% ho fan mitjançant 
un contracte amb l’empresa on es formen, fet que els 
permet de rebre una formació més completa.

Sortides professionals
exerceix l’activitat en petites, mitjanes o grans 
empreses, integrat/da en equips de treball o fins 
i tot com a comandament intermedi. Les ocupa-
cions mes rellevants són:

-  cap de línia, de planta de fabricació, de secció o 
magatzem, de torn

- Supervisor/a d’equips, processos i productes

- Tècnic/a d’anàlisi d’aliments, control de qualitat

-  encarregat/da en qualsevol de les seccions de 
l’empresa

Centre Kreas, Edifici “Can Monsà”: C.  Joan Pere Fontanella, 3; Olot   
www.uvic.cat/cfgs/processos-qualitat-industria-alimentaria

www.kreas.cat 
info@kreas.cat    |     @uvic_cp

  www.facebook.com/CampusProfessional

Impartició  
a Olot
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MÀSTERS UNIVERSITARIS

experimental Sciences and Technology

Innovació i Intervenció educatives (interuniversitari de la 
Mondragon Unibertsitatea, UVic-Ucc)

Traducció, Gènere i estudis Culturals

estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques 
(interuniversitari de la UB, UAB, URV, UdG i UVic-Ucc)

dret, economia i empresa (interuniversitari de la UdG, UVic-Ucc)

Cures Integrals i Serveis en Salut (interuniversitari de la UVic-
Ucc, UJaén, UdL i instituto de Salud carlos iii)

• escola i entorn: anàlisi i acció social educativa 
• Promoció de la salut, atenció integral i inclusió social
•  Biodiversitat, ecologia, tecnologia ambiental i indústria 

alimentària 
•  Mecatrònica, robòtica, materials, processament del senyal 

i tecnologies multimèdia 
• Bioinformàtica translacional 
• Comunicació i societat 
• estudis de gènere 
• Patrimoni cultural i territori 
• empresa i economia 
• esport 

PROGRAMES DE DOCTORAT ÀREES D’ESPECIALITZACIó EN RECERCA

U-Divulga, el blog que parla de recerca
  mon.uvic.cat/udivulga/

Consulta tota l’oferta de màsters propis i postgraus a: 
www.uvic.cat/formacio-continua

Per a més informació: www.uvic.cat/mastersuniversitaris

EDucAcIó, ESporT, SocIETAT, LLEnGüES , TrADuccIó I cuLTurA

educació Inclusiva 

enginyeria de l’esport* 

estudi de dones Gènere i Ciutadania 

Formació del Professorat d’educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’Idiomes

Innovació en didàctiques específiques 

Millora dels ensenyaments de l’educació Infantil i Primària* 

Pedagogia Montessori (0-6 anys) 

Pedagogia Musical (0-12 anys) 

Polítiques Socials i Acció Comunitària* 

Psicologia General Sanitària 

Traducció especialitzada 

cIèncIA, TEcnoLoGIA, TErrITorI I MEDI AMbIEnT

Apps and Games (Mobile Applications and Games)

enginyeria de l’esport*

Omics Data Analysis

Prevenció de Riscos Laborals*

SALuT, bEnESTAr I QuALITAT DE VIDA

Atenció i Cures Pal·liatives ICO/ UVic-UCC. Atenció pal·liativa de persones amb malaties cròniques avançades

Omics Data Analysis

Prevenció de Riscos Laborals*

Polítiques Socials i Acció Comunitària*

Psicologia General Sanitària

Recerca en Salut

EMPRESA I COMUNICACIó

direcció Comptable i Auditoria de Comptes

* Pendent de verificació
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carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. 938 861 222

www.uvic.cat
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CAMPUS DE MIRAMARGE

CAMPUS ZONA ESPORTIVA

S

MASIA

CAMPUS CASA DE 
CONVALESCÈNCIA

CAMPUS 
PROFESSIONAL
UVIC-UCC

 TORRE DELS FRARES

EUMO EDITORIAL
ESCOLA D’IDIOMES

FUB

CAMPUS TORRE DELS FRARES

ZONA
ESPORTIVA

ZONA
ESPORTIVA

Residència
Canonge Collell

Residència
 Seminari

Residència
Sant Miquel 
dels Sants

Residència
Ruvic


