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THE World University
Ranking 2022

#3
#4
#6

Millor
universitat
jove de
Catalunya
i l'Estat
Millor
Universitat
Catalana

Millor
Universitat
Espanyola

– Tracte personalitzat i grups reduïts
– Metodologies d'aprenentatge innovadores
a través de casos reals o simulats
– Visió internacional i plurilingüisme
– Aprenentatge pràctic i vinculació amb el
món laboral
– Pràctiques obligatòries a la majoria de
graus
– 26 grups de recerca, 15 càtedres i 5
centres de recerca i transferència de
coneixement
– Més de 300 convenis internacionals
i més de 700 ofertes de pràctiques
internacionals en 40 països
– Assessorament per millorar la inserció
laboral i l'acompanyament al llarg de la
carrera professional
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La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya té un campus a Vic (UVic), amb una seu a Granollers, un campus federat a
Manresa (UManresa) i un centre federat a Barcelona (UElisava). En
aquest catàleg, trobaràs tota l'oferta de graus i cicles formatius
de grau superior que la UVic-UCC imparteix a Vic i a Granollers.
La UVic és internacional i oberta al món i imparteix estudis en
els àmbits de biociències, enginyeries, comunicació, empresa,
educació, salut, psicologia, esport i traducció.
T'oferim 24 graus, 5 cicles formatius de grau superior, 10 màsters universitaris i 10 programes de doctorat, pensant en la teva
formació global i en la inserció professional.
Comptem amb més de 5.000 estudiants en titulacions oficials i més de 4.000 de formació contínua.
Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa un èmfasi
especial en la relació entre professorat i estudiant. Estudiar i investigar a la UVic és fer una aposta per la qualitat educativa i de
vida en una ciutat universitària a l'abast de tots i totes.

Testimonis

La UVic ens ha ensenyat a tota una generació
de periodistes que el futur és nostre, perquè el
futur som nosaltres.
Jordi de Planell, Graduat en Periodisme
i cap de redacció de FAQS, de TV3.

Vaig tenir la sort de poder saltar de la carrera al
doctorat, i tot això va ser possible gràcies a la
bona formació que vaig rebre a la UVic i a les
pràctiques en els diferents grups de recerca.
Laura Escudero, Graduada en Biotecnologia
i Investigadora postdoctoral a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron.

La formació rebuda en educació centrada en
l'anglès s'ajusta a la demanda laboral actual.
Anna Casarramona, Graduada en CAFE
i professora d'educació física, així com jugadora
i entrenadora professional d'hoquei patins.

Les pràctiques a l'estranger, la proximitat amb
els professors i la metodologia de treball, així
com les instal·lacions, permeten una formació
personalitzada i professional.
Sylvain Deye, Graduat en Fisioteràpia
i fisioterapeuta a França.
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Informació pràctica
i serveis a l'estudiant

OCUPABILITAT

ACCÉS I MATRÍCULA

Per accedir als graus de la UVic-UCC, cal fer la preinscripció universitària a través del portal accesuniversitat.gencat.cat dins dels terminis corresponents.
La matrícula es fa després d’haver obtingut la plaça mitjançant la preinscripció universitària.

PREUS I BEQUES

Hi ha diferents sistemes de pagament i descomptes:
pagament únic, fraccionat i per préstec bancari.

Servei de Carreres Professionals
S'ocupa de vetllar per la inserció laboral, tant de l'alumnat actual com dels antics alumnes, i centralitza la gestió de les pràctiques estatals i internacionals. També
ofereix un cicle de cursos per aprendre a fer un bon
currículum o una entrevista de feina exitosa o per treballar les competències transversals, entre d'altres.
uvic.cat/carreres-professionals
Unitat d'Emprenedoria

uvic.cat/preus/graus

Dona suport a les persones amb idees per afavorir la
creació de noves empreses.

La UVic disposa d’un sistema de beques pròpies que
tenen en compte diferents requisits, tant econòmics
com acadèmics i socials.

Relació amb les empreses i institucions

A més a més, pots sol·licitar la beca general del Ministeri
d'Educació i Formació Professional d'Espanya (AGAUR).
uvic.cat/beques
Beques Sí-Sí: estudio i treballo. Ajuts de formació dual
en una empresa afí als teus estudis.

uvic.cat/unitat-emprenedoria

La UVic té una àmplia relació amb empreses i institucions. En són un bon exemple els més de 2.000 convenis de pràctiques, més de 850 acords amb institucions internacionals, l’elevat nombre d’ofertes del Portal
d’Ocupació i els doctorats industrials.

– Formació que fa compatibles els estudis de grau
amb l’experiència professional en empreses del
sector afí als estudis.
– Possibilitat de finançar els estudis mentre
adquireixes una experiència professional que
posiciona l’estudiant molt favorablement al mercat
laboral.

UALUMNI

– Adhesió al programa d’empreses i institucions
importants de sectors relacionats amb els estudis
de la UVic.

UAlumni ofereix serveis i avantatges per als titulats i titulades de la UVic: networking internacional, servei d’orientació professional, cursos per a la millora de l’ocupabilitat, Portal d’Ocupació, suport a l’emprenedoria,
descomptes en màsters, graus i formació contínua, descomptes a l’Escola d’Idiomes, descomptes comercials
i serveis de biblioteca.

uvic.cat/programa-si-si

uvic.cat/alumni
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Comunitat

UHUB

L'UHub. Servei a la Comunitat Universitària és on trobaràs tota la informació i activitats extracadèmiques
que et permetran conèixer gent, involucrar-te en la comunitat universitària i gaudir-la al màxim. Hi trobaràs
pràctica esportiva, activitats culturals i lúdiques de la
Universitat i de la ciutat, col·lectius i associacions universitaris, transport compartit, voluntariat i cooperació internacional. També t'ajudaran a aconseguir allotjament o una feina compatible amb els estudis.
Col·labora amb la Unitat d'Igualtat i el Programa de
Suport a l'Estudiant.
uvic.cat/uhub
ACOMPANYAMENT

Programa de Suport a l'Estudiant
Et donarà un cop de mà per afrontar dificultats d'aprenentatge i problemes psicològics de salut mental que
puguis estar patint. Aquest programa inclou: el Servei
d'Orientació Psicopedagògica (SOP), el Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Diversitat Funcional (SAEDF) i la
Unitat de Psicologia Clínica (UPC).
Unitat d'Igualtat
Et donarà suport en qualsevol demanda relacionada
amb la igualtat de gènere. Gestiona els Punts Liles de
la universitat, que vetllen pels conflictes i la sensibilització des d'una perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de
discriminació de gènere.

ESCOLA D'IDIOMES

Apunta't a cursos en format presencial, videoconferència o online d'anglès, francès, alemany, italià, portu
guès i espanyol.
uvic.cat/idiomes
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Viure a UVic

A només 60 quilòmetres de Barcelona,
Vic és una ciutat de més de 47.000
habitants, dinàmica, segura, acollidora
i ben comunicada. Ofereix diferents
modalitats d’allotjament:
– Pisos d’estudiants
– Residències universitàries
– Programa de convivència

Residència Seminari de Vic

– Mixta. 43 places
– Habitacions individuals amb bany, Internet i
televisió
– Pensió completa
– Preu: de 625 a 805 €
Biblioteca, sales d’estudi, espais comuns, fotocopiadora, enquadernacions, fax, màquines de snacks i begudes, bugaderia, recepció oberta 24 hores, wifi a tots
els espais comuns, aparcament, gimnàs.

Residència Sant Miquel dels Sants

– Mixta. 60 places
– Habitacions individuals amb vistes a l’exterior, bany
i zona d’estudi.
– Pensió completa
– Preu: de 650 a 750 €
Wifi a tota la residència, porteria, entrada i sortides
sense horaris, servei d’atenció 24 hores, zones comunes, menjador gran, bugaderia, terrasses i espais per
fer treballs.

Residència RUVIC

– Mixta. 235 places
– Habitacions individuals amb cuina office, lavabo
privat, calefacció, telèfon, tancament de porta amb
targeta magnètica, Internet.
– Pernoctació amb dret a cuina compartida
– Preu: de 395 a 627 €
Sala d’estar, de televisió i d’estudis, cuina compartida,
sala de gimnàs, bugaderia d’autoservei, neteja i manteniment de zones comunes, Canal+ i zona de pícnic.
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Menjador del Seminari

Entrada de la RUVIC

9

La UVic-UCC al món!
"For me UVic·UCC opened a door
to a lot of international possibilities.
Proudly, I can say Vic became my
home for already 1 year"
Bo Haans, Estudiant de la Fonty's University
of Applied Sciences, Països Baixos.
Ha realitzat una estada d’Erasmus Estudi
i una estada d’Erasmus Pràctiques a la
UVic-UCC.

"Deixa que el món et canviï i podràs
canviar el món"
Gladis Pujol, Graduada en Mestre/a
d’Educació Infantil a la UVic-UCC.
Ha realitzat una estada d’Erasmus Estudi
a Hongria i una estada Internacional
d’Estudi a Xile.

#1

#13
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Ajuts i beques
La universitat nº 1 a
Espanya en assignar
beques Erasmus de
pràctiques
Agència Nacional Erasmus - SEPIE 2020

La universitat nº 13
d'Espanya entre les 73
estatals
Ranking internacional CYD 2019

+400
420K

Estudiants reben ajuts
i beques per a la mobilitat
internacional cada curs

Euros anuals lliurats per
ajuts i beques a la mobilitat,
provinents de diferents
entitats

5
40
16 %
+900
+240
+850

TIPOLOGIES DE MOBILITAT
INTERNACIONAL

CONTINENTS

Estudi (Erasmus o Internacional)
Possibilitat de cursar part dels estudis del
grau (semestre, curs sencer) en universitats
estrangeres.
Pràctiques (Erasmus o Internacional)

PAÏSOS
DIFERENTS

Estades de pràctiques a l’estranger per a
estudiants de grau, màster, doctorat i nous
titulats (programa Erasmus).
Les estades a l’estranger es poden fer a partir del
2n curs de grau, en funció del pla d’estudis.

ALUMNAT
INTERNACIONAL

ESTADES
DE MOBILITAT
INTERNACIONAL
CADA CURS

INSTITUCIONS
NACIONALS I
INTERNACIONALS

CONVENIS
DE PRÀCTIQUES
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Graus
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Biologia

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Amb el grau en Biologia et formaràs en diferents àrees
d’estudi de la biologia, des del nivell molecular fins a l’anàlisi d’ecosistemes, en àmbits com els de la biologia cel·lular, genètica, microbiologia, zoologia, botànica, fisiologia
vegetal i animal i ecologia. Observa, analitza, conserva.
Coneixeràs la biodiversitat, els hàbitats i ecosistemes i
et capacitaràs per al treball aplicat en àmbits de seguiment, de gestió i de conservació dels recursos naturals.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

Biologia

6

Introducció a l'Estudi de les Ciències
Biològiques

ECTS

Disseny d'Experiments i Anàlisi de Dades

6

Evolució

3

6

Fisiologia Animal

6

Matemàtiques

6

Fisiologia Vegetal

6

Química I

6

Genètica Molecular i Genòmica

6

Scientific Communication Skills

6

Metodologia de la Investigació

3

Biologia Animal

6

Aquatic Ecosystems

6

Biologia Vegetal

6

Bioclimatologia i Biogeografia

6

Bioquímica

6

Ecosistemes Terrestres

6

Fonaments de Física

6

Gestió del Medi Natural

6

Química II

6

Pràctiques Integrades*

6

2n

CURS

4t

ECTS

CURS

ECTS

La proximitat geogràfica al medi
natural de la comarca d’Osona
et facilitarà conèixer millor els
organismes i els ecosistemes.
L’enfocament de les
assignatures és sempre aplicat i
multidisciplinari. El 50 % de les
classes del grau són pràctiques
al camp o al laboratori.

Sortides professionals
– Medi ambient: conservació i
gestió de recursos naturals,
ordenació del territori, estudis
d’impacte ambiental
– Empreses: assessories
ambientals, departaments
d’innovació o servei tècnic en
laboratoris i indústria

Basic Instrumental Techniques

6

Biologia de la Conservació

6

Bioestadística

6

Biologia de Poblacions

3

Genètica

6

Ecologia Microbiana

3

Introducció a la Programació

6

Pràctiques Externes I

6

Microbiologia General

6

Treball de Fi de Grau
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Botànica

6

Optativitat

Ecologia

6

Geologia

6

Sistemes d'Informació Geogràfica

6

– Docència

Zoologia

6

– Divulgació científica

30

– Àmbit agropecuari:
optimització o seguiment
d’explotacions vegetals o
animals
– Recerca

Tindràs l’oportunitat de
formar-te a l’estranger, en països
com Alemanya, Dinamarca o els
Estats Units, entre altres.
Les pràctiques tenen lloc en
empreses, centres de recerca i
parcs naturals.

Més informació
Horari
Matí. Hi ha classes pràctiques
algunes tardes.
*L’assignatura de Pràctiques
Integrades del grau ha rebut la
distinció Jaume Vicens Vives per
la seva qualitat docent i vocació
pràctica i multidisciplinària.
El grau en Biologia i el grau en
Biotecnologia comparteixen
la docència dels tres primers
semestres. Podràs canviar de
grau si ho consideres oportú.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.
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Biomedicina

GRAU

La biomedicina és un camp en plena expansió i un pilar
per al progrés de la investigació bàsica, preclínica i clínica.
Adquiriràs coneixements amplis sobre les bases biològiques de les malalties, el disseny de teràpies i vacunes i els
nous mètodes de diagnòstic. Això et permetrà accedir als
sectors professionals de la salut i el biofarmacèutic, àmbits molt actius i innovadors. Investiga, comprova, aplica.
Aprendràs com funciona el cos humà i els trastorns que
pot experimentar i descobriràs com s’utilitza el mètode científic per investigar les malalties. Amb aquesta formació podràs contribuir a millorar la salut i el benestar de
les persones.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Química

6

Enginyeria Genètica

6

Biologia Cel·lular i Tissular

6

Genètica Humana

6

Bases Moleculars i Cel·lulars de les
Malalties

6

Laboratori de Bioquímica i Biologia 	

6

Biologia del Desenvolupament

3

Integrated Project I

6

Dades Òmiques i Bioinformàtica II

3

Biofísica

6

Laboratori de Cultius Cel·lulars 	

6

Bioquímica

6

Integrated Project V

6
3
3

6

Laboratori de Química i Tècniques
Instrumentals

Neurobiologia i Malalties del
Sistema Nerviós Central

6

Malalties del Sistema Endocrí 	

Integrated Project II

6

Tècniques de Diagnòstic per la Imatge 	

3

Immunologia 	

6

Farmacologia i Toxicologia

6

Clinical Genomics 	

3

Integrated Project VI

6

Molecular Genetics

2

n
CURS

ECTS

Fisiologia Humana I

6

Regulació del Metabolisme 	

6

Microbiologia

6

Omics Technologies 	

3

Disseny Experimental,
Bioestadística i Epidemiologia

3

Integrated Project III
Fisiologia Humana II

4t

CURS

ECTS
6

6

Malalties Cardiovasculars i del
Sistema Respiratori 	

3

6

Bioètica

Senyalització Cel·lular i Regulació Gènica

6

Optatives

Cultius Cel·lulars i Enginyeria de teixits

6

Pràctiques Externes

6

Virologia 	

3

Treball de Fi de Grau
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3

Integrated Project IV

6

Sortides professionals
– Recerca: investigació bàsica,
preclínica i clínica

Cancer Biology

Dades Òmiques i Bioinformàtica I

Aprendràs a través d’una metodologia basada en problemes i
projectes.
Aquest grau es caracteritza
per tenir un alt component pràctic en aules i laboratoris, que
t’ajudarà a incorporar-te al món
professional. Les hores de pràctiques s’organitzen en pràctiques
experimentals i en aplicació de
tècniques transversals (bioinformàtica, anàlisi de dades biomèdiques, gestió de laboratoris, etc.).

3
30

– Sector biosanitari: anàlisi
bioquímica, diagnòstic i
monitorització de patologies,
bancs de sang i teixits, comitès
ètics, investigació forense,
anàlisi microbiològica i
toxicològica, anàlisi de dades
biomèdiques, bioinformàtica
– Empreses: comitès ètics
d’estudis preclínics i clínics,
microbiologia, toxicologia,
representació comercial
de productes biomèdics i
farmacèutics, emprenedoria
– Docència: divulgació científica
– Administració pública
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Podràs fer pràctiques
en centres de recerca,
hospitals, universitats,
empreses farmacèutiques i
empreses biotecnològiques
especialitzades en biomedicina.
L’anglès és la llengua
hegemònica de la ciència.
Per això, cada semestre del
grau, tindràs assignatures en
aquest idioma. També tindràs la
possibilitat de cursar una part
dels teus estudis a l’estranger.

Més informació
Horari
Matí. Hi ha classes pràctiques
algunes tardes.

Biotecnologia

GRAU

Mira el vídeo del grau!

La investigació i la indústria depenen cada vegada més
dels productes que es desenvolupen en l’àmbit de la
biotecnologia. Et formaràs per poder treballar en àrees
tant d’avantguarda com la biomedicina i la bioinformàtica i en sectors tan actius com el quimico-farmacèutic,
l’agroalimentari i el mediambiental. Investiga, desenvolupa, implica’t.
El programa de laboratoris integrats de la UVic t’aportarà experiència en el treball experimental i tecnològic.
Faràs moltes hores de classes pràctiques en laboratoris
de biologia molecular, genètica, bioprocessos i bioquímica, entre d’altres.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

Biologia

6

ECTS

Bioestadística Avançada

3

Bioinformàtica I

6

6

Bioreactors

9

6

Genetic Engineering

6

Química I

6

Immunologia

3

Scientific Communication Skills

6

Laboratori Integrat II

3

Biologia Animal

6

Bioinformàtica II

6

Biologia Vegetal

6

Integrated Laboratory Practicals III

6

Bioquímica

6

Processos i Productes Biotecnològics

6

Fonaments de Física

6

Química i Enginyeria de Proteïnes

6

Química II

6

Regulació del Metabolisme

6

Introducció a l'Estudi de les Ciències
Biològiques
Matemàtiques

2

n
CURS

4

ECTS

Sortides professionals
– Recerca: hospitals, centres
d’investigació oficials,
universitats, unitats
d’investigació de la indústria

t
CURS

A les classes de pràctiques
integrades s’utilitza la
metodologia basada en
problemes i projectes.
Conduiràs el teu propi
aprenentatge i treballaràs temes
molt propers als de la realitat
professional.
En l’àmbit de la
biotecnologia i la investigació
científica, l’anglès és molt

ECTS

Basic Instrumental Techniques

6

Bioestadística

6

Aspectes Socials i Legals de la
Biotecnologia

6

Genètica

6

Proteòmica

6

Introducció a la Programació

6

Pràctiques Externes I

6

Microbiologia General

6

Treball de Fi de Grau
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Advanced Microbiology

6

Optativitat

Cultius Cel·lulars

6

Fonaments d'Enginyeria

6

Genètica Molecular

6

Integrated Laboratory Practicals I

3

Introducció a la Fisiologia

3

30

– Empreses: direcció de
projectes, gestió de plantes
de producció, investigació
aplicada, assessorament
comercial
– Sector biosanitari: gestió de
laboratoris d’anàlisi clínica,
assessorament d’hospitals i
empreses
– Administració pública: gestió
de projectes, assessorament
d’iniciatives públiques

important. Per això, tindràs una
gran oferta d’assignatures en
aquest idioma.
Si t’interessa fer una part
dels estudis a l’estranger,
podràs fer pràctiques o cursar
assignatures als Estats Units,
Argentina, Alemanya, Regne
Unit, Brasil, Mèxic, Japó,
Canadà i en altres llocs.

Més informació
Horari
Matí. Hi ha classes
pràctiques algunes tardes.
El grau en Biotecnologia
i el grau en Biologia
comparteixen la docència
dels tres primers semestres.
Podràs canviar de grau si ho
consideres oportú.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula
de grau per a estudiants
amb bon expedient.

– Docència: universitats
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Enginyeria
de l'Automoció

GRAU

Mira el vídeo del grau!

La tasca de l’Enginyeria de l’Automoció és crear els automòbils del futur. Podràs aprendre i treballar per avançar
cap a la conducció autònoma, vehicles elèctrics, mobilitat sostenible i últimes tecnologies. Dissenya, construeix, evoluciona.
Aquest grau ha estat creat en col·laboració amb el Clúster
de l’Automoció de Catalunya i respon a les necessitats
del sector perquè et converteixis en la persona que estan buscant les empreses. Seràs capaç d’aplicar les tecnologies més avançades en el disseny, fabricació i testatge de vehicles cada vegada més innovadors i sostenibles.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Disseny de Vehicles Assistit per
Ordinador

Enginyeria de Control

6

6

Modelatge i Simulació de Vehicles

3

Física I

6

Operations Management and Innovation

3

Fonaments d'Informàtica

6

Robotics and Industrial Automation

6

Introducció a l'Arquitectura i
Fabricació de Vehicles

6

Sistemes de Tracció

6

Matemàtiques I

6

Vehicles Elèctrics

6

Circuits

3

Electrònica de Vehicles I

3

Engineering Communication Skills

6

Física II

6

Matemàtiques II

6

Química

6

2

n
CURS

ECTS

Automotive Embedded Systems

3

Pràctiques en Empresa I

12

Pràctiques en Empresa II

12

Vehicle Connectivity

4

3

t
CURS

Sortides professionals
– Disseny, desenvolupament
i testatge de nous vehicles i
components
– Càrrecs tècnics i directius

ECTS

Pràctiques en Empresa III

12

Pràctiques en Empresa IV

12

Business and Quality Management

6

Project Management

Elasticitat i Resistència de Materials

3

Smart Industries

Electrònica de Vehicles II

3

Treball de Fi de Grau

Estadística i Mesuraments en Automoció

6

Automotive End Equipment I

3

Materials Aplicats a l'Automoció

6

Autonomous Driving I

3

Sistemes Mecànics de Vehicles

6

Optativitat

Automotive Industry and Regulations

6

Enginyeria de Processos de Fabricació

6

Estructures de Vehicles

6

Instrumentació Electrònica de Vehicles

6

Mecànica de Fluids

3

Motors

3
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El pla d’estudis està alineat
amb les metodologies més
avançades dins del sector:
hiperconnectivitat, IoT, robòtica
col·laborativa, simulacions
de producte i processos de
fabricació.

3
3
12

12

– Lideratge i gestió de projectes
de processos de fabricació,
control de qualitat, R+D+I, etc.
– Enginyeries i empreses de
consultoria
– Equips de competició
d’automoció
– Administració pública,
docència i recerca

Et formaràs a través de
l’aprenentatge basat en
projectes en tots els cursos.
Faràs 1.000 hores de
pràctiques obligatòries.

Més informació
Horari
Matí
Impartició a UGranollers.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Enginyeria
Mecatrònica

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Tria aquest grau si vols formar-te en una enginyeria de
360°: obtindràs coneixements de mecànica, electrònica, control i informàtica per poder dissenyar productes,
màquines i processos de fabricació per a la Indústria 4.0.
Reinventa, transforma, avança.
Aquest és el primer grau en Enginyeria Mecatrònica que
s’imparteix en el marc universitari espanyol, amb un recorregut de més de 10 anys. És una disciplina de futur,
amb una elevada inserció laboral. Et podràs especialitzar en robòtica, IoT (Internet of Things), sensòrica i connectivitat, automatització de processos, sistemes intel·ligents, prototipatge i simulació en 3D.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Disseny Assistit per Ordinador

6

Automatització Industrial I

6

Engineering Communication Skills

6

Disseny de Màquines

6

Física Elèctrica

6

Instrumentació Electrònica

6

Matemàtiques I

6

Microcontroladors

6

Programació I

6

Regulació Automàtica

6

Anàlisi de Circuits

6

Control Discret

6

Física Mecànica

6

Enginyeria de Processos de Fabricació

6

Matemàtiques II

6

Enginyeria Tèrmica i de Fluids

6

Programació II

6

Projecte Integrat II

6

Tecnologia de Materials

6

Robòtica Industrial

6

2

4t

n
CURS

ECTS

CURS

ECTS

Electrònica Bàsica

6

Informàtica Industrial

6

Electrònica Digital

6

Robòtica Mòbil

6

Electrotècnia

6

Pràctiques Externes I

6

Fonaments de Gestió Empresarial

6

Treball de Fi de Grau

12

Teoria de Màquines i Mecanismes

6

Optativitat

Elasticitat i Resistència de Materials

6

Electrònica de Potència

6

Estratègia Empresarial i Màrqueting

6

Projecte Integrat I

6

Statistical Methods for Engineering

6

30

Faràs treball en grups reduïts
a partir de metodologies
docents innovadores, com
l’aprenentatge basat en
projectes. També podràs unir-te
a l’equip de robòtica de la UVic
i participar en tornejos estatals i
europeus.
Podràs augmentar els
teus horitzons i fer períodes
d’estudis o pràctiques a

Sortides professionals
– Sector industrial i de serveis:
disseny i fabricació de béns
de consum, aeronàutica,
robòtica, automoció, indústria
alimentària, electrònica,
sistemes productius de
fabricació avançada, química
i logística
– Salut i medicina: aplicacions
per a la indústria farmacèutica,
biomedicina, pròtesis, indústria de l’esport i de l’oci

l’estranger. Fins i tot pots cursar
una doble titulació a la Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUCPR) de Brasil.
Les pràctiques en empreses
i institucions són obligatòries
i t’ajudaran a adquirir tota
l’experiència que necessites
abans d’iniciar el camí
professional.

Més informació
Horari
Tarda
Beques Sí-Sí, per treballar
en una empresa del sector
mentre estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula
de grau per a estudiants
amb bon expedient.

– Àrees de gestió, organització,
planificació, qualitat i
comercial en empreses
– Administració pública,
docència, recerca i
transferència tecnològica

17

Multimèdia.
Aplicacions i Videojocs

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Escull uns estudis que et permetin dominar les tecnologies digitals. Potenciaràs la teva creativitat i les teves habilitats tècniques per: dissenyar i desenvolupar un vídeojoc, idear i crear aplicacions per a dispositius mòbils i
entorns web, i experimentar amb entorns immersius com
la realitat virtual, la realitat augmentada o els entorns interactius. Imagina, dissenya, juga.
Actualment el perfil tecnològic és el més buscat en el
sector professional. Les empreses necessiten incorporar professionals amb coneixements transversals de disseny, desenvolupament, gestió i promoció dels seus productes digitals.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Composició i Disseny

6

Àudio i Efectes Sonors

6

Fonaments de Programació

6

Desenvolupament d'Aplicacions Android

6

Matemàtiques

6

Desenvolupament d'Entorns Web

6

Multimedia Communication Skills

6

Entorns Interactius

6

Narrativa Audiovisual Interactiva

6

Videogame Programming 3D

6

Física per a Multimèdia

6

Aplicacions Multiplataforma

6

Fonaments d'Animació

3

Comunicació Digital i Posicionament

6

Interface Design

3

Desenvolupament d'Aplicacions iOS

6

Producció Audiovisual

6

Projectes Integrats III

6

Programació Orientada a Objectes

6

Videogame Production

6

Projectes Integrats I

6

2

4

n
CURS

ECTS

t
CURS

ECTS

Aquest grau et permetrà adquirir
habilitats creatives i tècniques
per al disseny de videojocs,
aplicacions mòbil, entorns web,
continguts interactius, gràfics i
audiovisuals. Passaràs per totes
les etapes: creació de la idea,
disseny gràfic, desenvolupament
i programació, producció i
postproducció. Alhora, et donarà
coneixements d’emprenedoria,

Sortides professionals

Horari
Matí

– Disseny, desenvolupament
d’aplicacions per a dispositius
mòbils (Android, iOS i
multiplataforma)

Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.

6

Emprenedoria i Innovació

6

Llenguatges Web

6

Màrqueting Digital

6

Modelització en 3D

6

Pràctiques en Empresa

Programació d'Interfícies

6

Treball de Fi de Grau

Prototipatge Digital i IoT

6

Optativitat

Animació Digital

3

Bases de Dades i Emmagatzematge
en Núvol

– Disseny i desenvolupament
web

6

Programació Hipermèdia

6

Projectes Integrats II

6

– Il·lustració i animació d’entorns
i personatges 2D i 3D

User Experience

3

Videogame Programming

6

18

6
30

Més informació

– Disseny, desenvolupament i
producció de videojocs

Game Design

12

comunicació i gestió d’un
negoci digital.
Potenciaràs el teu futur a
través de pràctiques obligatòries
en empreses, aprenentatge
basat en projectes durant tot
el grau, assignatures en anglès
i programes de mobilitat amb
universitats europees, asiàtiques
i nord-americanes.

– Consultoria i disseny
multimèdia

– Disseny d’experiències
interactives

Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Administració i Direcció
d'Empreses

GRAU

Mira el vídeo del grau!

La gestió d’empreses i institucions ofereix possibilitats
laborals infinites. La UVic t’aporta una formació en totes les àrees funcionals d’aquesta: estratègia, innovació,
comptabilitat i finances, producció, organització, màrqueting, recursos humans i internacionalització. Lidera,
organitza, emprèn.
Desenvoluparàs totes les competències necessàries per
assumir diferents càrrecs de gestió i direcció dins de
qualsevol mena d’empresa. Aquest grau té una ocupabilitat molt elevada, i et permetrà trobar feina poc després d’acabar els estudis.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Eines TIC

6

Anàlisi de Costos

6

Història Econòmica Mundial

6

Economia Internacional

6

Introducció al Dret

6

Gestió del Talent

6

Matemàtiques

6

Organització i Gestió Empresarial

6

Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i
Riscos Laborals

6

Academic Skills for Business Studies

6

Direcció i Planificació Estratègica

6

Iniciativa Empresarial

6

Mètodes Quantitatius

6

6

Direcció d'Operacions

6

Introducció a la Comptabilitat

6

Emprenedoria

6

Matemàtiques per a l'Empresa

6

Fiscalitat

6

Gestió del Comerç Internacional

6

Introducció a l'Economia

2n

CURS

4t

ECTS

CURS

Utilitzaràs metodologies actives
d’aprenentatge amb un alt
component pràctic, basades
en l’estudi de casos reals i
amb la presència de directius
d’empreses a les aules, que
imparteixen sessions a la UVic i
que et permetran visitar la seva
empresa.

Sortides professionals
– Àmbit de l’empresa:
comptabilitat i finances,
recursos humans, màrqueting,
planificació estratègica,
internacionalització i logística

ECTS

Anàlisi de Dades

6

Pràctiques Externes

12

Comptabilitat Financera

6

Treball de Fi de Grau

6

Fonaments de Màrqueting

6

Optativitat

Matemàtiques Financeres

6

International Communication

6

Microeconomia

6

Direcció Financera

6

Dret Laboral

6

Estadística

6

Macroeconomia

6

42

– Àmbit de l’administració
pública, entitats financeres,
consultoria i assessoria i
exercici lliure de la professió

Faràs estades de 300 hores
de pràctiques en empreses
d’àmbit nacional o internacional.
Si vols estudiar un doble
grau, podràs fer ADE-MCE
(Màrqueting i Comunicació
Empresarial) o ADE-PIRP
(Publicitat i Relacions Públiques),
en només cinc anys i mig.

Més informació
Horari
Matí
Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.
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Màrqueting i
Comunicació Empresarial

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Amb aquests estudis, et prepararàs per treballar en un
mercat de forta demanda i et formaràs per obtenir una
visió global i integradora sobre el màrqueting de darrera generació: màrqueting 4.0, omnicanalitat, digitalització, construcció d’estratègies, anàlisi del consumidor o
creació de tendències. Crea, col·labora, influeix.
El grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial de la
UVic és líder en l’actual panorama educatiu del nostre país
i els seus continguts t’ofereixen una doble sortida professional: et buscaran tant els anunciants com les agències.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Anàlisi Comptable i Financera I

6

Comunicació i Imatge Corporativa

Fonaments i Evolució del Màrqueting

6

Comunicació Interna

3

Introducció a l'Economia

6

International Marketing

6

Mètodes Quantitatius Bàsics

3

Investigació de Mercats I

6

Organització Empresarial

6

Lideratge i Habilitats Directives

3

Tècniques i Eines de Presentació
Digital (TIC)

6

Social Media

3

3

Digital Marketing and E-Commerce

6

Anàlisi Comptable i Financera II

3

Direcció Comercial i de Vendes

6

Anàlisi del Consumidor

6

Gestió del Talent

3

English for Marketing I

6

Investigació de Mercats II

6

Fonaments de la Comunicació
Empresarial

6

Màrqueting i Comunicació 3.0 i 4.0

3

Règim Jurídic del Màrqueting i la
Comunicació

6

2n

Optativitat

4t

CURS

ECTS

CURS

– Investigació publicitària
qualitativa i quantitativa
– Planning estratègic

ECTS

– Estratègia de branding

E-Business

6

– Consultoria per a empreses

Entrepreneurship i Creació d'Empreses

6

– Anàlisi de reputació de marca

Pla de Màrqueting

6

– Brand management en
empreses d’anunciants

6

Entorn Macroeconòmic Global de
l'Empresa

6

Trade and Retail Marketing

6

Estadística. Anàlisi de Dades I

6

Treball de Fi de Grau

6

Màrqueting Estratègic i Operatiu

6

Optativitat

Planificació Estratègica i Tècniques de
Comunicació

6

Comunicació de 360º i Innovació

3

Customer Experience and Design
Thinking

6
3

Estadística. Anàlisi de Dades II

6

Estratègia i Política de Preus

3

Estratègies de Comunicació Digital

6

Logística i Distribució

3
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Sortides professionals

Pràctiques

Faràs estades de 300 hores
de pràctiques que et facilitaran
l’entrada al món laboral.
Tens l’opció de cursar una
doble titulació a la Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUCPR) de Brasil.

Més informació

12

English for Marketing II

English for Marketing III

A través del mètode d’estudi
de casos reals, aprendràs a
utilitzar les eines del màrqueting
i la comunicació d’una manera
efectiva i traslladable a la
teva futura vida professional.
El professorat també és
professional en actiu i t’aportarà
coneixements que se sumaran
als acadèmics.

12

18

– Direcció de màrqueting i/o
publicitat
– Innovation management:
Innovation Hub
– Direcció de comptes

Horari
Tarda
Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Comunicació
Audiovisual

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Si estudies Comunicació Audiovisual a la UVic, podràs
treballar a la televisió, a la ràdio, al cinema i als mitjans
digitals. Potenciarem la teva creativitat i t’ajudarem a desenvolupar les idees, a planificar-les, a produir-les i a exhibir-les. Conceptualitza, dirigeix, emociona.
Obtindràs una visió àmplia del mercat audiovisual i multimèdia. Aprendràs a crear continguts i a portar a terme
tasques tècniques, habilitats que et facilitaran la inserció al món laboral.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Economia i Empresa

6

Comunicació Digital Interactiva

Habilitats Comunicatives en Català

3

Dret de la Comunicació

3

Habilitats Comunicatives en Espanyol

3

Narrativa Audiovisual i Multimèdia

6

Història de la Comunicació

6

Taller de Comunicació Gràfica II

3

Història del Món Contemporani

6

Taller de Fotografia I

3

Sociologia General i de la Comunicació

6

Taller de Producció Radiofònica

6

Estructura del Sistema de Comunicació

6

Bandes Sonores

3

Fonts d'Informació

3

Communication Research Methods

6

Introduction to English for Audiovisual
Communication

Taller d'Infografia

3

6

Taller de Redacció i Locució en Mitjans
Audiovisuals

6

Taller de Redacció Periodística

6

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació

3

2

CURS

Taller de Comunicació Interactiva

3

Taller de Producció Televisiva

6

Teoria de la Imatge

4t

ECTS

Communication Theory

6

Oral English for Audiovisual
Communication

3

Taller de Guió

9

Taller de Ràdio

6

Taller de Televisió

6

Història de l'Art

6

Introducció a la Comunicació de les
Organitzacions

6

Llenguatges de la Comunicació

6

Taller de Comunicació Gràfica I

6

Written English for Audiovisual
Communication

6

12

Sortides professionals
– Direcció i realització
audiovisual i multimèdia

ECTS

Direcció i Producció Audiovisual i
Multimèdia

6

Innovació en Formats Audiovisuals

3

Investigació d'Audiències

3

Pràctiques en Empreses

12

Art Digital i Nous Mitjans

3

Ètica Professional

3

Taller de Postproducció Audiovisual

3

Treball de Fi de Grau

9

Optativitat

Cinema. Podràs accedir a aules
d’ordinadors Mac i PC, amb
programari d’edició. I gaudiràs
d’un servei de préstec gratuït,
que et permetrà agafar en
préstec tot el material necessari
per a la producció dels teus
treballs.
Podràs escollir entre una
gran varietat d’optatives com:
Animació Digital, Taller d’Anuncis
Televisius, Taller de Videoclips i
Àudio Digital, entre d’altres.

3

Optativitat

CURS

n

3

Et formaràs amb una
metodologia innovadora i
creativa: aprendràs a partir
de projectes en grups reduïts,
estaràs en contacte amb
professionals del sector que
visiten les aules i podràs
participar en els mitjans propis
de la Universitat (UVic Ràdio,
revista digital Insights...).
Faràs moltes hores de
formació pràctica professional
al plató de TV, a l’estudi de ràdio,
a l’estudi fotografia i a l’Aula de

18

– Direcció i realització
cinematogràfica
– Producció i gestió audiovisual i
multimèdia
– Guió
– Disseny de producció i
postproducció visual i sonora
– Gestió de portals de
comunicació

Més informació
Horari
Matí
Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

– Docència: ensenyament
secundari i formació
professional

21

Periodisme

GRAU

Mira el vídeo del grau!

El periodisme és una professió clau, que pot transformar la
societat. A través de la informació, ens convertim en persones més crítiques, lliures i conscients del món que ens
envolta. Si tens una mirada pròpia i coses a dir, aquest grau
està fet per a tu. Desxifra, informa, impacta.
A Periodisme adquiriràs les habilitats i coneixements per
ser una persona experta en comunicació. Podràs treballar
tant en els mitjans de sempre (premsa, ràdio, TV, agències
de notícies), com en la comunicació digital en tota la seva
diversitat (publicacions digitals, newsletters, podcasts i altres plataformes emergents). També et formarem en emprenedoria perquè puguis fer camí en un mercat laboral
en transformació.
Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Història Contemporània

6

Comunicació Digital Interactiva

3

Història de la Comunicació

6

Disseny de Premsa

6

Llengua Catalana

3

Dret a la Informació

3

Llengua Espanyola

3

Taller de Fotografia

3

Sistema Polític i Econòmic Actual

6

Taller de Producció Audiovisual

9

Sociologia General i de la Comunicació

6

Communication Research Methods

6

Estructura del Sistema de Comunicació

6

Història del Periodisme

3

Fonaments del Periodisme Digital

3

Taller d'Infografia

3

Fonts d'Informació

3

Taller de Comunicació Interactiva

3

Introduction to English for Journalism

6

Taller de Periodisme Digital

3

Taller de Redacció de Premsa I

6

Taller de Redacció de Premsa III

6

Taller de Redacció i Locució en Mitjans
Audiovisuals

6

2

Optativitat

4

n
CURS

ECTS

12

t
CURS

ECTS

Taller de Ràdio

6

Ètica Professional

3

Taller de Redacció de Premsa II

6

Periodisme d'Investigació

6

Taller de Televisió

6

Periodisme Institucional i d'Empresa

3

Teories de la Comunicació

6

Pràctiques en Empreses

Written English for Journalism

6

Comunicació de Proximitat

Edició de Premsa

3

Gestió de l'Empresa Periodística

3

Estadística i Big Data en la Comunicació

6

Treball de Fi de Grau

9

Introducció a la Comunicació de les
Organitzacions

6

Llenguatges de la Comunicació

6

Spoken English for Journalism

3

Taller de Comunicació Gràfica

6

Optativitat

12
6

18

A la UVic aprendràs amb metodologia de simulació, a través
de la pràctica periodística. Faràs
moltes hores pràctiques als platós professionals de TV, ràdio i fotografia, aules d’ordinadors MAC
i PC amb programari d’edició o
a l’Aula de Simulació de Redacció Periodística. Gaudiràs d’un
servei de préstec gratuït, que
et permetrà agafar en préstec
tot el material necessari per a la

Sortides professionals
– Informació periodística,
conducció, presentació
o edició de programes
informatius, responsabilitat en
la gestió de continguts d’un
mitjà periodístic
– Elaboració de relats
periodístics escrits, sonors i
audiovisuals
– Gabinets de premsa,
responsabilitat en la
comunicació institucional i/o
empresarial
– Social media management:
gestió de xarxes socials i edició
de continguts
– Investigació o consultoria de
comunicació
– Recerca i docència

22

producció dels teus treballs.
A través d’assignatures optatives podràs encaminar el teu
perfil professional específic a
especialitats com el periodisme
esportiu, el cultural, l’internacional o el periodisme de proximitat,
entre altres.
Podràs participar en el grup
de mitjans propis de la Universitat: UVic Ràdio, revista Sense
Boira i revista digital Insights.

Més informació
Horari
Matí
Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Publicitat i
Relacions Públiques

GRAU

Mira el vídeo del grau!

En els últims vint anys, el grau en Publicitat i Relacions
Públiques de la UVic ha format més de 700 professionals
que avui dia apliquen els principis de la comunicació informativa i persuasiva i ajuden tota mena d’empreses i
organitzacions a transmetre la seva imatge a la societat.
Crea, presenta, sorprèn.
Amb aquests estudis, faràs créixer els teus projectes personals a través d’un pla d’estudis d’avantguarda, en què
la creativitat és l’eix vertebrador. Tindràs accés a instal·
lacions i programes informàtics innovadors per ocupar
el teu espai en el mercat laboral dominant totes les eines
del sector amb mentalitat estratègica.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Advertising and Public Relations
Copywriting Basics

6

Creativitat a Internet

3

Empresa

6

Direcció de Comptes

6

Història de la Publicitat i les Relacions
Públiques

6

Gestió de l'Agència de Publicitat i
Relacions Públiques

3

Sociologia General del Consumidor

6

Tècniques de Redacció Informativa
Tècniques de Redacció Persuasiva

Audiovisual Media Post-production

3

Legislació Publicitària i Protecció del
Consumidor

3

3

Relació amb els Mitjans

6

Construcció de Marca i Planificació
de la Comunicació

6

Estratègies Digitals

3

Bases of Creative Thinking and Innovation 6
Comunicació Corporativa

3

6

Coolhunting: New Social, Cultural and
Consumer Trends

3

Gestió de l'Anunciant

3

Disseny Gràfic

6

Network, 2.0 & Content Curator

3

Introducció al Màrqueting

6

Planificació de Mitjans

6

Psicologia del Consumidor

3

Protocol Empresarial

Advertising and Public Relations

2n

CURS

3

Optativitat

4t

ECTS

CURS

12

ECTS

International Campaign Management

6

Campanyes 360º

Comunicació Interna

3

Creativitat Aplicada

6

Engagement & One to One
Communication

6

Estadística de Mercats

6

Pràctica de la Comunicació

12

Producció Audiovisual Publicitària

6

Brand Content

3

Producció Radiofònica Publicitària

3

Noves Tendències en Comunicació

3

Corporate Social Responsibility

3

Planificació i Avaluació de Mitjans Online

3

Creativitat en Relacions Públiques

6

Treball de Fi de Grau

Fotografia Publicitària

6

Optativitat

Investigació de Mercats

6

Personal Branding

3

Projectes de Disseny Gràfic

6

6

9
18

Els continguts del grau estan
alineats amb la realitat actual de
la comunicació, cada cop més
digital i interactiva.
En la metodologia docent
hi conviuen sessions teòriques
amb tallers, sessions d’estudis
de cas i optatives impartides
per professionals en actiu.

Sortides professionals
– Publicitat. Departament
creatiu: redacció, direcció
d’art, disseny, producció
gràfica i audiovisual.
Departament de comptes:
direcció, supervisió de
comptes, planificació
estratègica o de mitjans,
product management, etc.
– Relacions públiques:
responsabilitat en gabinets
de comunicació, protocol,
organització d’esdeveniments,
etc.

Podràs fer pràctiques en
empreses, agències o mitjans
tant de l’àmbit nacional com
internacional.
Tens l’opció d’obtenir
una doble titulació amb una
universitat estrangera o fer una
part dels teus estudis arreu del
món.

Més informació
Horari
Tarda
Beques Sí-Sí, per treballar en
una empresa del sector mentre
estudies.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

– Empreses i institucions:
responsabilitat de
comunicació, de publicitat,
màrqueting, brand
management, community
management, content
curation, etc.
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Educació Social

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Si et motiva el treball per la igualtat i per la integració de
totes les persones, estudiar el grau en Educació Social
és una bona elecció. Amb aquests estudis, seràs capaç
d’ajudar a infants, joves i persones adultes. Aprèn, acompanya, actua.
Et prepararàs per treballar en tota mena de contextos:
gent gran, de persones en risc d’exclusió social, addiccions, salut mental, violències, escolar, entre molts d’altres.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Fonaments de l'Educació

6

Psicologia del Desenvolupament

6

Acció Socioeducativa per a l'Atenció
a la Diversitat

6

Ser Educadora i Educador Social

6

Acció Socioeducativa per a la Comunitat

6

Societat i Cultura

6

Projectes Socioeducatius

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

Pràctiques II

English for Academic Purposes

6

Evolució de l'Educació Contemporània

6

Projectes Socials i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació

Polítiques i Serveis Socials

6

Psicologia Social

6

Recursos Expressius Corporals

6

2

CURS

ECTS

6

Optativitat
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t
CURS

ECTS

Didàctica

6

Mètodes d'Investigació Social

6

Educació al Llarg de la Vida

6

Pedagogia Social

6

Organització d'Institucions
Socioeducatives

6

Societat i Entorn

6

Treball Interdisciplinari

6

Acció Socioeducativa amb Persones
Adultes

6

Acció Socioeducativa en l'Àmbit de la
Infància i la Joventut

6

Acció Socioeducativa en l'Àmbit Laboral

6

Llengua i Societat

6

Pràctiques I

6
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Social Education in Europe
Pràctiques III

6
12

Taller Monogràfic

3

Treball de Fi de Grau

9

Seminari de Pràctiques III
Optativitat

Podràs fer pràctiques des de
segon curs, tant nacionals com
internacionals.
Gran part del professorat
de grau és professional en
actiu. Això t’afavorirà perquè
coneixeràs de primera mà la
situació actual de la professió.

6

Seminari de Pràctiques II

4

n

6
12

Des de primer curs, faràs
visites a centres i també
rebràs sessions per part de
professionals de l’educació
social que compartiran amb tu el
seu coneixement. T’acostaràs al
màxim a la realitat professional
que et trobaràs després de
graduar-te.

6
12

Sortides professionals
– Educació bàsica i contínua,
projectes amb gent gran i amb
persones en risc d’exclusió
social; salut mental, violències,
etc.
– Treball educatiu amb infants
i joves; accions en àmbits
com la justícia juvenil,
desemparament infantil, etc.
– Acció educativa en l’àmbit
familiar i comunitari; animació
sociocultural i cooperació, etc.

Més informació
Horari
Tarda, amb excepció dels
períodes de pràctiques en què,
segons la tipologia dels centres
i serveis on es fan, l’horari pot
ocupar la jornada completa.
Durant el període de pràctiques,
s’aturen les classes.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Mestre/a
d’Educació Infantil

GRAU

Mira el vídeo del grau!

L’Educació Infantil se centra en una de les etapes més
importants de la formació dels infants: dels 0 als 6 anys.
A la UVic aprendràs quines necessitats d’aprenentatge tenen els nens i nenes i aprofundiràs en les teories pedagògiques més actuals. Observa, potencia, cuida.
Aprendràs a apreciar les potencialitats i capacitats de
cada infant com a ésser únic, singular i amb personalitat
pròpia. Ho faràs en instal·lacions i laboratoris específics,
com els laboratoris de formació i recerca en educació infantil: Aula Teresa Buscart i Aules Montessori, Aula d’Educació Visual i Plàstica, entre molts d’altres, i utilitzaràs material tan específic com el de la metodologia Montessori.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Didàctica Artística I

3

Didàctica Artística II

6

Didàctica i Currículum Escolar

6

Didàctica de la Matemàtica I

3

Educació Audiovisual i TIC

6

Didàctica del Coneixement del Medi I

3

English for Academic Purposes

6

Didàctica del Llenguatge I

6

Escola, Sistema Educatiu i Funció
Docent

Didàctica del Llenguatge II

6

6

Educació Musical II

6

Naturalesa del Coneixement Artístic
i Literari

9

Naturalesa del Coneixement Científic
i Matemàtic

6

Psicologia del Desenvolupament

6

Sociologia de l'Educació

6

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

2n

CURS

ECTS

Desenvolupament Psicomotor
i Expressió Corporal

Teaching English

3

Pràctiques II

15

Optativitat

12

4

Sortides professionals

t
CURS

ECTS

Didàctica de la Matemàtica II

6

Didàctica del Coneixement del Medi II

6

Literatura Infantil

3

Pràctiques III
7

Treball de Fi de Grau

Educació Musical I

3

Optativitat

Escola Infantil. Aula 0-3

6

Escola Infantil. Aula 3-6

6

Evolució de l'Educació Contemporània

6

Família, Escola i Entorn

6

Fonaments i Estratègies d'Atenció
a la Diversitat

6

Psicologia de l'Educació

6

Psicologia de la Primera Infància.
0-6 anys

6

Pràctiques I

8

Faràs una estada d’un matí
setmanal en un centre educatiu
a 1r curs i participaràs en el
programa “Escola i Universitat”,
que et permetrà estar en
contacte amb escoles i infants
al llarg del grau. També podràs
fer les pràctiques obligatòries
en projectes d’escoles rurals
o internacionals, entre els
quals destaca l’estreta relació

18
9
18

– Ensenyament en escoles
bressol i de parvulari
– Coordinació d’etapa al centre
educatiu
– Direcció d’escola
– Coordinació pedagògica
– Equips tècnics d’educació

d’intercanvi pedagògic amb
les escoles infantils de Pistoia i
Reggio Emilia, a Itàlia.
Les optatives et
permetran especialitzar-te en
diferents mencions: Cultura
i Llenguatges de la Infantesa,
Música, Anglès i Educació
Inclusiva i Atenció a la
Diversitat.

Més informació
Horari
Matí. En el període de
pràctiques l’horari ocupa la
jornada escolar completa.
Per accedir al grau, cal
superar la prova d’aptitud
personal (PAP) dels graus en
Mestre.
Beques al Talent Educatiu.
Descompte del 40 % de la
matrícula. Consulta-ho a
uvic.cat/beques
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Mestre/a d’Educació Infantil |
Mestre/a d’Educació Primària
amb menció en Llengua Anglesa

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Aquest doble grau de cinc anys et formarà com a mestre/a generalista de les etapes d’infantil i primària, amb
capacitat d’ensenyar anglès i d’impartir qualsevol assignatura en aquesta llengua. Rebràs una formació completa, tant pel que fa al vessant psicopedagògic com pel que
fa a didàctiques específiques. Capacita, inspira, ensenya.
Aquest grau forma part del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF). T’aportarà un perfil
professional polivalent i eclèctic, amb moltes sortides
laborals i amb la possibilitat de treballar en escoles internacionals i, fins i tot, a l’estranger.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

Escola, Sistema Educatiu i Funció Docent
Naturalesa del Coneixement Científic i
Matemàtic

6

ECTS

Didàctica Artística II

6

Didàctica de la Matemàtica I

3

6

Educació Dramàtica

6

Didàctica Artística I

3

Didàctica de les Ciències Socials I

6

Educació Audiovisual i TIC

6

Didàctica del Llenguatge I

6

English for Academic Purposes

6

Educació Musical II

6

Psicologia del Desenvolupament

6

Teaching English

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

Pràctiques II

15

Didàctica i Currículum Escolar

6

Optativitat

12

Naturalesa del Coneixement Artístic
i Literari

9

Sociologia de l'Educació

6

4t

CURS

2

n
CURS

ECTS

Escola Infantil. Aula 0-3

6

Evolució de l'Educació Contemporània

6

Família, Escola i Entorn

6

Psicologia de la Primera Infància.
0-6 anys

6

TIC Aplicades a l'Educació

4

Desenvolupament Psicomotor i
Expressió Corporal

7

Educació Musical I

3

Escola Infantil. Aula 3-6

6

Fonaments i Estratègies d'Atenció
a la Diversitat

6

Psicologia de l'Educació

6

Pràctiques I

8

26

ECTS
6

Didàctica del Llenguatge II

9

Ensenyament de l'Educació Física

6

Literatura Infantil

3

Pràctiques III (3-7 anys)

18

Treball de Fi de Grau (MEI)

9

Optativitat

12

è
CURS

ECTS

Didàctica de la Literatura

3

Didàctica de la Matemàtica II

6

Didàctica de les Ciències Experimentals II

6

Didàctica de les Ciències Socials II

6

Fonaments de l'Educació Física
Pràctiques IV (8-12 anys)

passant per totes les etapes
educatives. A 4t o 5è cursaràs
unes pràctiques internacionals
amb beca de mobilitat per
consolidar-te com a mestre/a
especialista en llengua anglesa.
Més del 50 % dels crèdits
són impartits en llengua
anglesa.

6

Didàctica de les Ciències Experimentals I

5

Faràs una estada d’un matí
setmanal en un centre educatiu
a 1r curs i participaràs en el
programa “Escola i Universitat”,
que et permetrà estar en
contacte amb escoles i infants al
llarg del grau.
També faràs pràctiques
curriculars de 2n a 5è curs

6
18

Treball de Fi de Grau (MEP)

9

Optativitat

6

Sortides professionals
– Mestres generalistes en
centres escolars públics,
concertats o privats en etapes
d’educació infantil i primària.
– Mestres especialistes en
l’ensenyament de la llengua
anglesa en ambdues etapes
i amb perfil d’aprenentatge
integrat de continguts i llengua
estrangera (AICLE).
– Altres: treball en aules
hospitalàries, empreses
dedicades a l’educació
en àmbits no formals o a
l’elaboració de materials
educatius, serveis educatius de
museus i institucions culturals,
etc.

Més informació
Horari
Matí. A partir de segon curs,
en el període de pràctiques
els estudis ocupen tot l’horari
escolar.
Per accedir al grau, cal superar
la prova d’aptitud personal
(PAP) dels graus en Mestre.
Es recomana tenir un nivell
equivalent al B1 d’anglès.
Beques al Talent Educatiu.
Descompte del 40 % de la
matrícula. Consulta-ho a
uvic.cat/beques

Mestre/a
d’Educació Primària

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Si vols ser Mestre/a d’Educació Primària, a la UVic et formaràs amb una visió humanística de l’educació dels 6
als 12 anys i et prepararàs per poder dissenyar, gestionar
i animar activitats que s’adaptin als contextos socials i familiars canviants. Dinamitza, educa, prepara.
Coneixeràs l’organització i el funcionament dels centres
educatius i aprendràs a desenvolupar la teva tasca docent i tutorial per acompanyar al màxim l’alumnat.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Didàctica de la Matemàtica I

6

Didàctica i Currículum Escolar

6

Didàctica de les Ciències
Experimentals I

6

Educació Visual i Plàstica I

6

Didàctica de les Ciències Socials I

6

English for Academic Purposes

6

Educació Dramàtica

6

6

Educació Visual i Plàstica II

6

Didàctica del Llenguatge II

9

Ensenyament de l'Educació Física
Escola, Sistema Educatiu i Funció
Docent

6

Pràctiques II

15

Expressió Musical

6

Optativitat

12

Psicologia del Desenvolupament

6

Sociologia de l'Educació

6

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

2

n
CURS

ECTS

Didàctica de la Matemàtica II

6

Didàctica del Llenguatge I

6

Evolució de l'Educació Contemporània

6

Família, Escola i Entorn

6

Fonaments de l'Educació Física

6

Fonaments i Estratègies d'Atenció a la
Diversitat

6

Psicologia de l'Educació

6

Teaching English

6

TIC Aplicades a l'Educació

4

Pràctiques I

8

4t

CURS

ECTS

Didàctica de la Literatura

3

Didàctica de les Ciències
Experimentals II

6

Didàctica de les Ciències Socials II

6

Pràctiques III
Treball de Fi de Grau
Optativitat

18
9
18

Faràs una estada d’un matí
setmanal en un centre educatiu
a 1r curs i participaràs en el
programa “Escola i Universitat”,
que et permetrà estar en
contacte amb escoles i infants al
llarg del grau.

Sortides professionals
– Centres escolars públics,
concertats o privats en etapa
d’educació primària (de 6 a
12 anys)
– Escoles d’educació especial
– Aules hospitalàries
– Escoles d’adults
– Empreses privades
dedicades a la formació
– Serveis educatius de museus
– Elaboració de materials
didàctics per a editorials

A través de les mencions,
t’especialitzaràs en un àmbit
concret del grau: Educació
Inclusiva i Atenció a la Diversitat,
Educació Física, Educació
Musical, Llengua Anglesa i
Interdisciplinarietat i Didàctiques
Específiques.

Més informació
Horari
Matí. A partir de segon curs
en el període de pràctiques
els estudis ocupen tot l’horari
escolar.
Per accedir al grau, cal
superar la prova d’aptitud
personal (PAP) dels graus en
Mestre.
Beques al Talent Educatiu.
Descompte del 40 % de la
matrícula. Consulta-ho a
uvic.cat/beques
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Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Aquest grau et formarà per crear projectes educatius i de
lleure, gestionar instal·lacions i esdeveniments esportius,
elaborar programes d’activitat física saludable i planificar i posar en marxa sessions tècniques, tàctiques i físiques d’entrenament de diferents esports, tant individuals com d’equip. Practica, motiva, impulsa.
A la UVic, treballaràs els esports següents en un nombre
elevat de classes pràctiques: futbol, bàsquet, gimnàstica, rugbi, handbol, atletisme, voleibol i natació.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Aprenentatge i Desenvolupament Motor

6

Activitat Física i Esport en l'Àmbit de l'Oci

6

Bases dels Esports

3

Didàctica de l'Educació Física I

6

English

6

Didàctica de l'Educació Física II

6

Esport Col·lectiu I. Bàsquet

4,5

Entrenament Esportiu I

6

Esport d'Espai Separat. Voleibol

4,5

Entrenament Esportiu II

6

Esport Individual I. Gimnàstica

4,5

Estructura, Organització i Gestió Esportiva 6

Esport Individual II. Atletisme

4,5
3

Fisiopatologia General i de l'Aparell
Locomotor

6

Programes d'Activitat Física i Salut

6

Pràctiques I

9
3

Expressió Corporal
Fonaments de l'Educació

6

Seminari de Pràctiques I

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

Seminari d'Investigació

3

Treball de Fi de Grau

6

2n

CURS

6

ECTS

Activitats al Medi Natural

6
3

Biomecànica del Moviment Humà

6
6

Esport Col·lectiu II. Handbol

4,5

Esport Col·lectiu III. Rugbi

4,5

Esport Col·lectiu IV. Futbol

4,5

Esport Individual III. Natació

4,5

Fisiologia de l'Exercici

6

Jocs Motors

3

Sociologia de l'Activitat Física i l'Esport

6

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació per a l'Activitat Física
i l'Esport

3

Treball Interdisciplinari

3

28

t
CURS

Pràctiques II

Bases de la Pràctica d'Activitat Física
Cinesiologia

4

Optativitat

camp de futbol i de rugbi, pistes
de tenis i d’atletisme, piscina)
amb el laboratori d’entrenament
i valoració funcional, així com el
laboratori d’anàlisi de l’esport.
Algunes assignatures
obligatòries s’imparteixen en
anglès. També rebràs tutorització
per potenciar la teva part
comunicativa i d’expressió.

6

Psicologia de l'Activitat Física
i de l'Esport
Teoria i Història de l'Activitat Física i de
l'Esport

Podràs fer pràctiques externes
en diferents àmbits: centres
educatius, clubs esportius
i de rendiment, centres de
wellness-fitness, centres de
salut, ajuntaments, empreses de
gestió esportiva, etc.
Gaudiràs d’instal·lacions
com: un edifici en plena zona
esportiva (pavellons, rocòdrom,

Sortides professionals
– Àmbit de la docència en
educació física
– Àmbit de l’entrenament
esportiu

ECTS
9
42

– Àmbit de l’activitat física i de
la salut
– Àmbit de la gestió esportiva
– Àmbit del lleure d’activitat
física i esport

Més informació
Horari
Matí. En el període de pràctiques
l’horari pot variar.

Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport | Mestre/a d’Educació Primària
amb menció en Educació Física

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Aquest doble grau de cinc anys et permet formar-te com
a mestre/a generalista en l’etapa de primària i amb la
menció d’Educació física. També, et capacita per crear
projectes educatius i de lleure, gestionar instal·lacions i
esdeveniments esportius, elaborar programes d’esport
i salut o dirigir sessions d’entrenament tècniques, tàctiques i físiques de diferents esports. Activa, anima, forma.
Faràs un nombre elevat de classes pràctiques d’esports
com futbol, bàsquet, gimnàstica, rugbi, handbol, atletisme, voleibol i natació. Tot això en instal·lacions específiques per a cada esport i laboratoris que permeten analitzar el rendiment esportiu i valorar l’activitat física i l’esport.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Aprenentatge i Desenvolupament Motor

6

Activitats al Medi Natural

6

Didàctica i Currículum Escolar

6

Biomecànica del Moviment Humà

6

Educació Visual i Plàstica I

6

Didàctica de l'Educació Física I

6

Fonaments de l'Educació

6

Didàctica de l'Educació Física II

6

Jocs Motors

3

Didàctica de les Ciències Experimentals I

6

Psicologia de l'Educació

6

Didàctica de les Ciències Socials I

6

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

Didàctica del Llenguatge II

9

Bases dels Esports

3

Entrenament Esportiu I

Didàctica de la Matemàtica I

6

Esport Col·lectiu II. Handbol

4,5

6

Esport Col·lectiu III. Rugbi

4,5

English for Academic Purposes
Esport Col·lectiu I. Bàsquet

4,5

Esport d'Espai Separat. Voleibol

4,5

Esport Individual I. Gimnàstica

4,5

Expressió Musical

2

6

n
CURS

ECTS

9

ECTS

Activitat Física i Esport en l'Àmbit de l'Oci

Bases de la Pràctica d'Activitat Física

3

Cinesiología

6

Didàctica de la Matemàtica II

6

Didàctica del Llenguatge I

6

Esport Col·lectiu IV. Futbol

4,5

Esport Individual II. Atletisme

4,5

Esport Individual III. Natació

4,5

Evolució de l'Educació Contemporània

6

Família, Escola i Entorn

6

Fisiologia de l'Exercici

6

Fonaments i Estratègies d'Atenció
a la Diversitat

6

Sociologia de l'Educació

6

Teaching English

6

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació per a l'Activitat Física
i l'Esport

6

Pràctiques I

CURS

3

Didàctica de les Ciències Experimentals II

6

Didàctica de les Ciències Socials II

6

Educació Física i Projectes Escolars

6

Educació Visual i Plàstica II

6

Entrenament Esportiu II

6

Estructura, Organització i Gestió Esportiva

6

Pràctiques II

15

Programes d'Activitat Física i Salut

6

Projectes Dramàtics en Educació Física

6

CURS

Pràctiques III
3

6

Didàctica de la Literatura

5è

Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau
Optativitat

la finalitat de potenciar
l’anglès i animar l’alumnat
a fer pràctiques i estudis a
l’estranger.
Podràs fer pràctiques en
centres esportius i educatius
a partir de tercer curs, tant a
Catalunya com a l’estranger.

6

Fisiopatologia General i de l'Aparell
Locomotor

4t

Faràs una estada d’un matí
setmanal en un centre educatiu
a 1r curs i participaràs en el
programa “Escola i Universitat”,
que et permetrà estar en
contacte amb escoles i infants al
llarg del grau.
Cada curs té una assignatura
en llengua anglesa amb

ECTS

Sortides professionals
– Mestres generalistes i
mestres en educació
física en l’etapa d’educació
primària en centres escolars
públics, concertats i privats
(6-12 anys).
– Àmbit educatiu: empreses
educatives i institucions
culturals, empreses
dedicades a l’elaboració
de materials educatius,
aules hospitalàries, escoles
d’adults, etc.

Més informació
Horari
Matí. En el període de
pràctiques l’horari pot variar.
Per accedir al doble grau, cal
superar la prova d’aptitud
personal (PAP) dels graus en
Mestre.
Beques al Talent Educatiu.
Descompte del 40 % de la
matrícula. Consulta-ho a
uvic.cat/beques

– Àmbit de l’activitat física
i de l’esport: entrenament
esportiu, activitat física
i salut, gestió esportiva i
activitat física i lleure.

18
9
6
30

29

Fisioteràpia

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Aquest grau et formarà com a professional de la salut amb
capacitat per promoure, mantenir i/o recuperar la salut
de les persones com a pilar fonamental del seu benestar.
Aprendràs a tractar, rehabilitar o readaptar la capacitat
funcional i vital dels pacients amb disfuncions de moviment. Rehabilita, mobilitza, capacita.
La proposta formativa de la UVic posa molt èmfasi als valors, la professionalitat, el bon ús dels recursos disponibles, el lideratge en gestió clínica i la capacitat de treballar en equips interdisciplinaris, entre d’altres.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Anatomia I

6

Fisiologia I

6

Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic III

6

Fonaments de la Fisioteràpia

6

Pràcticum II

6

Psicologia

6

Fisioteràpia Cardiorespiratoria

6

Cultura, Societat i Salut

6

Fisioteràpia Comunitària

6

English for Health Sciences

6

Fisioteràpia en Geriatria

6

Anatomia II

9

Fisioteràpia en Neurologia II

6

6

Fisioteràpia en Pediatria

6

Fisiologia II

6

Elaboració de Projectes

6

Valoració i Diagnòstic I

3

Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic IV

6

Pràcticum III

6

Biofísica i Biomecànica

2

n

Fisiopatologia

6

4t

Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic I

6

Pràcticum IV

Valoració i Diagnòstic II

6

Activitat Física i Salut I

3

Atenció Clínica Integral

6

CURS

ECTS

Bioestadística i Sistemes
de la Informació

6

Bioètica

6

Salut Pública

6

Farmacologia

3

Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic II

9

Fisioteràpia en Neurologia I

6

Pràcticum I

6

30

CURS

Gestió i Qualitat
Pràcticum V
Treball de Fi de Grau
Optativitat

ECTS
12

6
12
6
15

Gaudiràs de moltes hores
de classes pràctiques als
laboratoris de la UVic, equipats
amb tecnologia específica, que
et permetran incorporar-te a
la pràctica professional amb la
millor preparació. Aprendràs
mitjançant la metodologia de
resolució de problemes, la

Sortides professionals
– Àmbit assistencial:
rehabilitació en hospitals,
mútues laborals i d’accidents,
centres d’atenció primària,
centres sociosanitaris,
entitats esportives, centres
d’estimulació precoç o
educació especial, serveis
socials, balnearis i programes
comunitaris de cooperació.
– Àmbit de la gestió: serveis
de rehabilitació i fisioteràpia,
centres sociosanitaris.
– Exercici privat en consulta
pròpia
– Organitzacions professionals i
associacions de malalts

simulació de casos clínics i la
presa de decisions, sense deixar
de banda els aspectes ètics i
relacionals.
També disposes d’una àmplia
oferta de mobilitat internacional
d’estudi i pràctiques en el marc
del programa ERASMUS+ i del
programa propi de la UVic-UCC.

Més informació
Horari
Un grup de matins (de 8.30 a 14 h),
dos grups de tardes (de 15 a 20 h).
Les estades de pràctiques es duen
a terme en horari de matins o
tardes.

Infermeria

GRAU

Mira el vídeo del grau!

La Infermeria és una disciplina de professionals de la salut que planifiquen i apliquen cures per promoure i restablir la salut, per alleugerir el patiment de les persones
i per acompanyar-les en qualsevol procés de vida. Cuida,
empatitza, innova.
Aquesta professió se centra en l’apoderament de les persones, les famílies, els grups i les comunitats, segons la
singularitat i la complexitat que les caracteritzen.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Cultura, Societat i Salut

6

Cures al Final de la Vida

3

English for Health Sciences

6

Estructura i Funció del Cos Humà I

6

Cures Infermeres a Dones en la
Maternitat i en la Salut Reproductiva

3

Psicologia i Cicle Vital

6

Bases Teòriques de la Infermeria

6

Cures Infermeres a Persones en Estat
Crític

3

Salut Pública

6

6

Cures Infermeres en Alteracions
de la Salut II

Bases per a la Investigació en
Ciències de la Salut

6

Cures Infermeres en la Infància i
l'Adolescència

3

Estructura i Funció del Cos Humà II

6

Cures Infermeres en la Vellesa

3

Ètica i Legislació Professional

6

Cures Infermeres en Salut Mental

3

Pràcticum I

6

Educació per a la Salut

6

Metodologia Científica en Ciències
de la Infermeria II

3

2

n
CURS

Metodologies d'Intervenció Orientades
a la Comunitat

ECTS

Atenció Infermera a la Família
i a la Comunitat

6

Bases Metodològiques de la Infermeria

3

Bases Nutricionals i Dietètica

6

Comunicació Terapèutica

6

Cures Infermeres en Alteracions
de la Salut I

6

Farmacologia

6

Fisiopatologia

6

Metodologia Científica en Ciències
de la Infermeria I

3

Pràcticum II

9

Pràcticum III

9

3

Pràcticum IV

12

Pràcticum V

12

4t

CURS

ECTS

Atenció Integrada
Gestió, Qualitat i Lideratge en els Serveis
d'Infermeria

3
6

Pràcticum VI

15

Pràcticum VII

18

Treball de Fi de Grau

9

Optativitat

9

Les assignatures de Pràcticum
s’inicien al primer curs i
s’estenen progressivament fins
a quart. T’ajudaran a aprendre
des de l’experiència. Adquiriràs
capacitat de reflexió, raonament
crític i creatiu a través de la
simulació clínica com a mètode
d’aprenentatge als nostres
laboratoris. Podràs fer pràctiques
en hospitals i centres de salut
del país.

Sortides professionals
– Atenció directa en diferents
modalitats assistencials:
primària i comunitària,
especialitzada i hospitalària
d’aguts, sociosanitària,
salut mental i addiccions o
cooperant.

També disposaràs d’una
àmplia oferta de mobilitat
internacional d’estudi i
pràctiques en el marc del
programa ERASMUS+ i del
programa propi de la UVic-UCC.
Tu seràs al centre del teu
procés formatiu i podràs crear
projectes innovadors durant
la teva trajectòria personal,
acadèmica i professional.

Més informació
Horari
Matí (de 8.30 a 14 h) i,
excepcionalment, en els
pràcticums i seminaris en
horari de tardes. Les estades
de pràctiques poden tenir
lloc els matins, tardes o nits.

– Gestió, docència i recerca
– Òrgans tècnics per al
disseny, planificació i
avaluació de programes de
salut en la comunitat
– Exercici lliure de la professió

31

Medicina

GRAU

Mira el vídeo del grau!

El grau en Medicina de la UVic-UCC situa l’estudiant al
centre de tot el procés de formació i utilitza metodologies docents com l’aprenentatge basat en casos clínics,
la simulació, les pràctiques clíniques i el treball cooperatiu. Escolta, investiga, cura.
A la UVic-UCC, a partir de tercer curs del grau, podràs
escollir entre dues unitats docents territorials, a Vic o a
Manresa. En totes dues localitzacions hi ha una gran xarxa assistencial on fer pràctiques i trobar la teva especialització, així com laboratoris especialitzats o tecnologia
innovadora com la taula SECTRA d’anatomia 3D.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

4t

CURS

ECTS

ECTS

Estructura i Funció del Cos Humà I

15

Estructura i Funció del Cos Humà II

15

Estructura i Funció del Cos Humà III

15

Exploració II

6

Habilitats d'Investigació Clínica
i de Lectura Crítica

La Conducta Humana

9

10

La Reproducció Humana

Optativitat

2

5

n
CURS

ECTS

Els Sistemes de Comunicació
al Cos Humà. Endocrinologia

9

9

Pràctica Clínica II

13

Sistemes de Provisió, Processament i
Eliminació V. La Respiració i l'Aparell Resp.

9

Optativitat

5

5è

Tindràs un vincle amb els centres
sanitaris de Catalunya i de la
resta del país, on podràs fer els
períodes de pràctiques i visites a
centres.
La Facultat ha implantat
el Programa de preparació de
l’examen MIR perquè ja comencis
a preparar la prova cabdal des
del primer curs del grau. També

Anatomia Clínica

6

Bases de la Clínica Humana

9

Bases dels Procediments Diagnòstics
i Terapèutics

11

El Cervell i les seves Funcions

9

Biologia

6

Bioquímica

11

El Sistema de Suport i Moviment.
L'Aparell Locomotor

9

Genètica

6

Exploració III

5

La Continuïtat Vital. Canvis en
l'Organisme: Envelliment

– Professionalisme ètic

6

– Innovació en educació mèdica

Òrgans dels Sentits. La Pell

5

Òrgans dels Sentits. Oftalmologia

5

Medicina Social i Habilitats
de Comunicació

6

Optativitat

5

3

r
CURS

ECTS

Exploració I
Pràctica Clínica I

6
13

CURS

Sortides professionals

ECTS

Òrgans dels Sentits. Otorrinolaringologia

5

Pràctica Clínica III

11

Optativitat

5

6

ECTS

Sistemes de Provisió, Processament i
Eliminació I. El Sistema Cardiovascular

9

Sistemes de Provisió, Processament i
Eliminació II. La Sang i el Sistema Limfàtic

Bioètica

5

9

Integració. Abordatge a les Urgències

4

Sistemes de Provisió, Processament
i Eliminació III. L'Aigua, els Electròlits
i l'Excreció

Integració. Abordatge Biològic,
Psicològic, Social i Cultural

9

9

La Continuïtat Vital. Del Naixement
a l'Edat Adulta

Sistemes de Provisió, Processament i
Eliminació IV. Digestió, Metabolisme
i Desintoxicació

9

Treball de Fi de Grau

Optativitat

5

Optativitat
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Pràctica Clínica IV

– Formació integral i
col·laborativa
– Excel·lència tecnològica
– Internacionalització
– Recerca i transferència de
coneixement

è
CURS

– Medicina centrada en el
pacient

10
9
18
5

podràs accedir al Programa
de Suport a l’Estudiant, que
t’ajudarà a adaptar-te a la càrrega
de treball i a preparar millor els
exàmens.
Les llengües del grau són el
català, el castellà i l’anglès.
Per accedir-hi, hauràs
d’incloure aquest estudi a la
preinscripció universitària.

Més informació
Horari
Matí i tarda
Beques
La Facultat de Medicina de
la UVic-UCC ofereix diferents
ajuts econòmics, com la beca
per renda de nou accés (amb
renovació en cada curs), ajut
extraordinari del fons social,
beca social Modolell-Calderó,
Beca General del Ministeri
d'Educació d'Espanya (AGAUR),
Beca general del País Basc,
Premis a l'excel·lència acadèmica
i Premis a la pràctica clínica.

Nutrició Humana
i Dietètica

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Amb el grau en Nutrició Humana i Dietètica et formaràs
com a dietista-nutricionista, professional sanitari reconegut per treballar en l'alimentació, la nutrició i la dietètica de les persones sanes i malaltes. Equilibra, alimenta, nodreix.
El grau es basa en quatre eixos principals: l’emprenedo
ria, la nutrició esportiva, la gastronomia aplicada a la di
etètica i la dietoteràpia i l'alimentació saludable i sostenible per a les persones i per al planeta.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Bioquímica

6

Dietoteràpia I

English for Health Sciences

6

Estudi del Cos Humà I

6

Economia i Màrqueting Aplicat
als Serveis d'Alimentació

3

Química dels Aliments

6

Nutrició Comunitària

6

Cultura, Societat i Alimentació

6

Restauració Col·lectiva

3

Psicologia

6

Dietètica Aplicada a la Diversitat

6

Bioestadística i Sistemes d'Informació

6

Elaboració de Projectes

6

6

Gestió de la Qualitat

3

Estudi del Cos Humà II

6

Legislació Alimentària

3

Nutrició Bàsica

6

Nutrició i Esport

6

Dietoteràpia II

6

Estratègies d'Educació Alimentària

6

Pràcticum I

6

Bromatologia

2n

CURS

ECTS

Farmacologia

3

Fisiopatologia I

6

Fonaments de la Dietètica

6

4

6

ECTS

Atenció Integrada

3

Dietoteràpia III

6

Emprenedoria i Comunicació Estratègica

6
3

Microbiologia Alimentària

3

Bioètica

6

Salut Pública

6

Tecnologia Culinària

6

Noves Tendències en Productes
Alimentaris

Dietètica i Cicle Vital

6

Resolució de Casos Complexos

3

Fisiopatologia II

6

Pràcticum II

6

Nutrició Avançada

6

Pràcticum III

12

Toxicologia i Higiene dels Aliments

6

Treball de Fi de Grau
Optativitat

Sortides professionals
– Clínic i atenció primària:
planificació nutricional de
persones sanes o malaltes

t
CURS

Les classes pràctiques als
laboratoris especialitzats de
la UVic, com el Laboratori del
Gust, t’aproximaran a la realitat
laboral. També comptaràs amb
tecnologia avançada, com una
impressora en 3D d’aliments.
I a les aules et visitaran
professionals en actiu per
compartir la seva experiència.
Participaràs en projectes
d’aprenentatge-servei que et

6
15

– Comunitari o de salut pública:
programes de polítiques
alimentàries, prevenció,
promoció i educació de la salut
– Restauració col·lectiva: gestió
i organització de serveis
d’alimentació
– Indústria alimentària:
control de qualitat, innovació
i desenvolupament de
productes i màrqueting
relacionat amb l’alimentació

permetran aprendre a la vegada
que t’impliques en accions
orientades a la comunitat.
Tindràs l’opció de fer
pràctiques externes en diferents
centres, públics i privats, tant
nacionals com arreu del món,
amb la supervisió de dietistesnutricionistes.
Si t’encaixa més, podràs fer
el grau en format semipresencial.

Més informació
Horari
Modalitat presencial: matí
(de 8.30 a 14 h). Les estades
de pràctiques es duen a terme
en horari de matins o tardes.
Modalitat semipresencial:
assistència un cop al mes en
horari de matins i tardes.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

– Docència i recerca
– Exercici lliure de la professió

33

Psicologia

GRAU

Mira el vídeo del grau!

Si estudies Psicologia seràs capaç d’analitzar, interpretar,
comprendre i explicar el comportament humà. Et prepararàs per promoure el desenvolupament i el benestar
de les persones, grups, organitzacions i de la societat en
general. Escolta, comprèn, ajuda.
Amb aquests estudis, seràs capaç de fer psicodiagnòstics i desenvolupar tractaments, programes o intervencions per millorar la qualitat de vida de la gent.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Canvis Evolutius i Educatius

6

Diagnòstic i Avaluació Psicològica

6

Fonaments de Psicobiologia

6

Fonaments Psicosocials del
Comportament Humà

Metodologia de les Ciències del
Comportament I

6

6

Psicologia de l'Educació Escolar

6

Història i Epistemologia de la Psicologia

6

Psicopatologia d'Adults

6

Psicopatologia Infantil i Juvenil

6

Avaluació de Programes i Intervencions
en Diferents Contexts

6

Modern Language. English Skills for
Psychology

6

Tècniques d'Expressió i Comunicació

6

Percepció, Atenció i Memòria

6

Perfils Professionals de la Psicologia.
Ètica i Deontologia

Intervenció i Tractament Psicològic
en Psicologia Clínica

6

6

Intervenció Psicoeducativa

6

Psicofisiologia

6

Intervenció Psicosocial

6

Psicologia del Desenvolupament I.
Primera i Segona Infància

2

Pràctiques I

CURS

4

ECTS

– Serveis educatius de zona i
centres d’educació primària
i secundària i d’educació
especial

t
CURS

Neuropsicologia

6

Pensament i Llenguatge

6

Metodologia de les Ciències del
Comportament II

Psicologia de la Personalitat

6

Pràctiques II

ECTS

3
12

Seminari de Recerca

3

6

Treball de Fi de Grau

6

Psicologia dels Grups i Organitzacions

6

Optativitat

Instruments i Tècniques Qualitatives en
la Pràctica Professional de la Psicologia

6

Motivació i Emoció

6

Psicologia del Treball. Planificació
i Gestió de Recursos Humans

6

Psicologia i Contexts Educatius

6

Psicometria

6

Psicologia del Desenvolupament II.
Adolescència, Maduresa i Senectut

34

Sortides professionals
– Unitats de salut mental i
centres de planificació familiar

6

n

El grau té una vessant
prioritàriament
professionalitzadora, ja que
des de primer curs aprendràs a
resoldre casos relacionats amb
la pràctica professional de la
psicologia.
Tindràs l’oportunitat de
fer pràctiques internacionals
i estades en centres de
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– Serveis d’atenció i de
planificació de serveis a la
comunitat, psicologia jurídica
i departaments de recursos
humans
– Psicologia de l’esport
– Psicologia de la publicitat i de
la comunicació
– Treball amb persones migrants
i poblacions culturalment
minoritàries

pràctiques amb seguiment
personalitzat.
El grau t’ofereix quatre
mencions: Psicologia Clínica,
Psicologia de l’Educació,
Psicologia Social i de les
Organitzacions i Psicologia de la
Salut (tot l’alumnat obté aquesta
menció).

Més informació
Horari
Tarda
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

Teràpia Ocupacional

GRAU

Mira el vídeo del grau!

La Teràpia Ocupacional és una professió poc coneguda
però extraordinàriament necessària. El nostre grau forma
professionals sociosanitaris amb capacitat de promoure,
mantenir i recuperar la salut física, psíquica i social, millorar la qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les capacitats de la persona per tal que assoleixi el màxim nivell
d’autonomia personal. Acompanya, empodera, ocupa.
Adquiriràs competències per a la millora contínua de
la pràctica terapèutica, el treball cooperatiu, la gestió i
administració de programes i serveis socials, i de salut i
l’educació i la defensa dels drets de la ciutadania.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

English for Health Sciencies

6

Estudi del Cos Humà I

6

Educació Inclusiva i Processos
Pedagògics

3

Recursos Terapèutics

6

Salut Mental

6

Bioestadística i Sistemes d'Informació
en Salut

6

Teràpia Ocupacional per a l'Autonomia
Personal de les Persones Grans

6

Teràpia Ocupacional per a l'Autonomia
Personal en l'Adult I

6

Elaboració de Projectes II

3

Inclusió Sociolaboral

3

Patologia Medicoquirúrgica II

3

Salut Mental Infantil i Juvenil

3

Teràpia Ocupacional Basada
en la Comunitat

3

Bioètica

6

Comunicació i Educació per a la Salut

6

Cultura, Societat i Salut

6

Psicologia Evolutiva i de la Salut

6

Estudi del Cos Humà II

6

Fonaments de la Professió I

6

2n

CURS

ECTS

Teràpia Ocupacional per a
l'Autonomia Personal en l'Adult II

6

Pràcticum I

9

Pràcticum II

9

Cinesiologia i Sistema Nerviós

6

Elaboració de Projectes I

3

Fisiopatologia

6

Fonaments de la Professió II

6

Neuropsicologia

3

Noves Tecnologies i Entorns Accessibles

6

Activitats de la Vida Diària

3

Teràpia Ocupacional per a l'Autonomia
Personal en la Infància i l'Adolescència

6

Fonaments de la Professió III

6

Atenció Integrada

3

Patologia Medicoquirúrgica I

6

Psicologia Social

3

Gestió i Administració dels Serveis
de Salut

3

Salut Pública

6

Tècniques Ortèsiques i Adaptacions
Funcionals

6

4t

CURS

ECTS

10

Pràcticum IV

12

Optativitat

Sortides professionals
– Salut: atenció especialitzada i
hospitalària d’aguts, primària i
comunitària, rehabilitació funcional (física, neurològica...), salut
mental, addiccions
– Sociosanitari: serveis sociosanitaris de mitjana i llarga estada,
hospitals de dia, cures pal·liatives, psicogeriatria

Pràcticum III
Treball de Fi de Grau

Les classes pràctiques als
laboratoris especialitzats de la
UVic, com l’espai de creativitat
o el pis adaptat, que t’ajudaran
a simular i experimentar. A
les aules, també et visitaran
professionals en actiu per
compartir la seva experiència.
Tindràs l’opció de fer
pràctiques externes en diferents

8
18

– Social i comunitari: espais
adreçats a persones amb risc
d’exclusió social, ajuntaments,
centres d’acolliment residencial, centres de dia, centres
penitenciaris, ONG, projectes
comunitaris
– Educatiu: centres d’atenció
precoç i educació especial...

àmbits d’intervenció, tant
nacionals com arreu del món.
Participaràs en projectes
d’aprenentatge-servei que et
permetran aprendre a la vegada
que t’impliques en accions
orientades a la comunitat.
Si t’encaixa més, podràs fer
el grau en format semipresencial.

Més informació
Horari
Modalitat presencial: matí
(de 8.30 a 14 h). Les classes
s’amplien puntualment a la tarda
per les assignatures optatives.
L’horari de pràctiques depèn del
centre escollit.
Modalitat semipresencial:
assistència en horari de matins
i tardes entre 3 i 4 dies per
semestre.
Premis al talent: 40 % de
descompte en la matrícula de
grau per a estudiants amb bon
expedient.

– Assessorament: ortopèdies,
serveis de valoració de la dependència...
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Traducció, Interpretació
i Llengües Aplicades

GRAU

Impartit per la UVic-UCC i la UOC, aquest grau 100% online et prepararà per treballar en els àmbits de la traducció i la interpretació de diferents especialitats, com l’audiovisual, l’empresarial, la jurídica, la cientificotècnica o
la literària. Tradueix, vehicula, comunica’t.
Rebràs una excel·lent preparació acadèmica per part d’un
professorat expert en traducció, interpretació, llengües
aplicades i ensenyament de llengües.

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

3r

CURS

ECTS

ECTS

Competències TIC

6

Introducció a la Lingüística Aplicada
a la Traducció B-A (Anglès-Català)

Anàlisi Textual i Traducció de la
Llengua C (Alemany)

6

6

Llengua A I (Català)

6

Llengua A II (Català)

6

Interpretació i Comunicació
Interlingüística B-A I (Anglès-Català/
Espanyol)

6

Llengua B I (Anglès)

6

Llengua B II (Anglès)

6

Interpretació i Comunicació
Interlingüística B-A II (Anglès-Català/
Espanyol)

6

Llengua C I (Alemany)

6

Llengua C II (Alemany)

6

Lingüística Contrastiva B-A
(Anglès-Català/Espanyol)

6

Llengua, Cultura i Societat A (Català)

6

Terminologia

6

Traducció de Textos Divulgatius B-A
(Anglès-Català)

6

Traducció C-A I
(Alemany-Català/Espanyol)

6

Traducció Jurídica i Econòmica B-A I
(Anglès-Català/Espanyol)

6

2n

CURS

Optativitat

Llengua A III (Català)

6

Llengua A IV (Català)

6

Llengua B III (Anglès)

6

Llengua C III (Alemany)

6

Llengua C IV (Alemany)

6

Llengua i Tecnologies

6

Publicitat i Traducció B-A
(Anglès-Català)

6

Tècniques d'Expressió Oral
i Escrita B (Anglès)
Traducció Audiovisual B-A
(Anglès-Català)
Traducció, Literatura i Cultura A
(Català)

4t

CURS

6
12

ECTS

Competències Professionals

6

Correcció de Textos i Assessorament
Lingüístic A (Català/Espanyol)

6

Pràctiques Externes

6

6

Traducció C-A II
(Alemany-Català/Espanyol)

6

6

Traducció de Textos Científics
i Tècnics B-A I (Anglès-Català/Espanyol)

6

6

Traducció Inversa A-B
(Català/Espanyol-Anglès)

6

Treball de Fi de Grau
Optativitat
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Sortides professionals

Traducció Literària B-A (Anglès-Català/
Espanyol)

ECTS

Podràs fer pràctiques en diversos
àmbits professionals, tant
nacionals com d’arreu del món.
A la UVic tenim una àmplia oferta
de mobilitat internacional.

6
18

Traducció i interpretació
freelance o en agències, equips
de documentació, gestió de
projectes, localització de
productes, traducció jurada,
doblatge i subtitulació de
cinema i televisió, interpretació
en organismes internacionals,
ensenyament de llengües,
assessoria lingüística, empreses
o grans corporacions, relacions
públiques, correcció-revisió de
textos, turisme.

Tindràs la possibilitat d’obtenir el
títol de traductor o d’intèrpret
jurat d’anglès-català.

Més informació
Llengua A: català o espanyol
Llengua B: anglès
Llengua C: alemany o francès
La Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) gestiona
l'accés i l'admissió al grau i la
matrícula.

CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior

CFGS
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Animacions 3D, Jocs
i Entorns Interactius

CFGS

La imatge i el so formen part d’un sector en creixement
i canvi constant, que necessita professionals que sàpiguen captar i adaptar-se a les últimes tendències i tecnologies. Imagina, modela, anima.
Aprendràs a generar animacions 2D i 3D, coneixeràs els
fonaments de l’animació, color, il·luminació i entorns
d’imatge 2D i 3D, i adquiriràs la capacitat de desenvolupar projectes i productes audiovisuals multimèdia i interactius. Ho faràs aplicant l’anglès de manera transversal i millorant el teu coneixement sobre el sector i altres
competències per a la vida laboral.

Pla d'estudis

1r

CURS

MP 1. Recursos tècnics i humans
MP 2. Principis de Disseny i Dibuix.
Preproducció de l’Animació. Modelatge.
MP 3. Tècniques d’Animació amb Captura
d’Imatge Fixa. Tècniques de Captació de
Moviment. Animació en 2D. Animació en
3D. Rigging i animació de personatges.
MP 4. Mapejat UV. Texturització en 3D.
Color i Texturització en 2D. Acabats en
3D. Il·luminació.
MP 6. Disseny d’Interfícies d’Usuari.
Disseny per a Multimèdia Interactiu.
Administració de Mitjans Digitals.
Programació d’Elements Interactius.
Elements Interactius Animats.
MP 7. Desenvolupament d’Aplicacions
Multidispositiu. Programació
d’Aplicacions Multidispositiu. Disseny
de Videojocs. Desenvolupament de
Videojocs.
MP 9. Incorporació al Treball. Prevenció
de Riscos Laborals.
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Trets diferencials

2n

CURS

MP 1. Acabament del Projecte, Capes i
Renders.
MP 3. Partícules, Simulacions i Efectes.
MP 5. Disseny i planificació del Projecte.
Producció i Avaluació del Projecte.
MP 7. Desenvolupament d’Aplicacions
Multimèdia. Simulació d’Entorns
Multidispositiu.

Els cicles de la UVic tenen
format de formació dual: mentre
estudiïs, també et formaràs en
una empresa i aprendràs a través
de la pràctica.
Estudiaràs en un entorn
totalment universitari: amb
professorat i instal·lacions
universitàries i amb tots els
avantatges de ser estudiant de
la UVic.

MP 8. Configuració i Manteniment dels
Equips. Realització de la Postproducció.
Generació i Introducció d’Efectes.
Processos per a l’Acabat i Generació del
Màster.
MP 10. Empresa i Iniciativa Emprenedora.
MP 11. Projecte d’Animacions en 3D, Jocs
i Entorns Interactius.

Més informació
Horari
Docència a la tarda i formació
dual al matí.

2+3

2 anys de CFGS
3 anys de grau

Amb 5 anys, pots obtenir
dues titulacions oficials:
tècnic superior en Animacions
3D, Jocs i Entorns Interactius
(2 anys) i graduat universitari
en Multimèdia. Aplicacions
i Videojocs (3 anys, amb 60
crèdits ECTS reconeguts),
Comunicació Audiovisual (33
crèdits ECTS) o Periodisme (24
crèdits ECTS).

Sortides professionals

MP 12. Formació en centres de treball.

Desenvolupament de productes
audiovisuals i apps, animació
en 2D i 3D, modelatge en 3D,
edició de productes multimèdia
interactius i no interactius,
creació d’efectes especials
d’espais virtuals, grafisme digital,
elaboració de suports digitals
interactius per a màrqueting i
comunicació.

CFGS

Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma

CFGS

Si t’interessa el sector de les aplicacions informàtiques, has
de saber que està totalment consolidat i que encara preveu
creixement en el futur. Les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) busquen professionals amb les capacitats que t’aportarà el cicle en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Programa, progressa, connecta.
Coneixeràs els principis de la programació i de la gestió
de bases de dades, i aprendràs a gestionar projectes i interfícies i també aplicacions empresarials. Sabràs desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions
informàtiques multiplataforma que compleixin els criteris
d’usabilitat, jugabilitat i qualitat.

Pla d'estudis

1r

CURS

MP 1. Instal·lació, Configuració i
Explotació del Sistema Informàtic.
Gestió de la Informació i de Recursos en
una Xarxa. Implantació de programari
específic.
MP 2. Introducció a les Bases de Dades.
Llenguatges SQL:DML i DDL. Llenguatge
SQL: DCL i Extensió Procedimental
SGBD Corporatiu. Bases de Dades
Objecterelacionals.
MP 3. Programació Estructurada. Disseny
Modular. Fonaments de Gestió de Fitxers.
Programació Orientada a Objectes.
Fonaments. POO Llibreries de Classes
Fonamentals. POO Introducció a la
Persistència en BD.
MP 4. Programació amb XML. Àmbits
d’Aplicació de l’XML. Sistemes de Gestió
d’Informació Empresarial.
MP 5. Desenvolupament de Programari.
Optimització del Programari. Introducció
al Disseny Orientat a Objectes.
MP 6. Persistència en Fitxers. Persistència
en BDR-BDOR-BDOO. Persistència en
BD Natives XML. Components d’Accés
a Dades.
MP 11. Incorporació al Treball. Prevenció
de Riscos Laborals.
MP 12. Empresa i Iniciativa Emprenedora.

CFGS

Trets diferencials

2n

CURS

MP 7. Disseny i Implementació
d’Interfícies. Preparació i Distribució
d’Aplicacions.
MP 8. Desenvolupament d’Aplicacions
per a Dispositius Mòbils. Programació
Multimèdia. Desenvolupament de Jocs
per a Dispositius Mòbils.
MP 9. Seguretat i Criptografia. Processos
i Fils. Sòcols i Serveis.
MP 10. Sistemes ERP-CRM. Implantació.
Explotació i Adequació.
MP 13. Projecte de Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma.

Els cicles de la UVic tenen
format de formació dual: mentre
estudiïs, també et formaràs en
una empresa i aprendràs a través
de la pràctica.
Estudiaràs en un entorn
totalment universitari: amb
professorat i instal·lacions
universitàries i amb tots els
avantatges de ser estudiant de
la UVic.
Ho faràs aplicant l’anglès de
manera transversal i millorant el
teu coneixement sobre el sector i
altres competències per a la vida
laboral.

Més informació
Horari
Docència a la tarda i formació
dual al matí.

2+3

2 anys de CFGS
3 anys de grau

Amb 5 anys, pots obtenir dues
titulacions oficials: tècnic
superior en Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
(2 anys) i graduat universitari
en Multimèdia. Aplicacions
i Videojocs (3 anys, amb 60
crèdits ECTS reconeguts) o
Comunicació Audiovisual (39
crèdits ECTS).

MP 14. Formació en Centres de Treball.

Sortides professionals
– Desenvolupar i implantar
aplicacions informàtiques
multiplataforma (educació, oci,
entreteniment, etc.)
– Implantar solucions de gestió
empresarial i de negoci
– Implantar i adaptar sistemes
de planificació de recursos
empresarials (ERP) i de gestió
de clients (CRM)
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Dietètica*

CFGS

L’alimentació i la salut són cada vegada més importants
en la nostra societat i són la base per mantenir una bona
qualitat de vida. Amb aquests estudis aprendràs a elaborar dietes adaptades a persones, a controlar la qualitat
de l’alimentació, a analitzar comportaments alimentaris
i a planificar activitats educatives per millorar els hàbits
de la població. Equilibra, aconsella, orienta.
A banda d’adquirir el coneixement general per a l’elaboració d’una dieta saludable, també aprendràs a construir
dietes per a la pràctica esportiva.

Pla d'estudis

1r

CURS

C1 Organització i Gestió de l’Àrea de
Treball Assignada en la Unitat/Gabinet de
Dietètica.
C2 Alimentació Equilibrada.
C4 Control Alimentari.
C5 Microbiologia i Higiene Alimentària.
C6 Educació Sanitària i Promoció de la
Salut.
C7 Fisiopatologia Aplicada a la Dietètica.
C12 Educació, Vida Saludable i
Sostenibilitat.

Trets diferencials

2n

CURS

C3 Dietoteràpia.
C8 Relacions en l’Àmbit de Treball.
C9 Formació i Orientació Laboral.
C10 Formació en Centres de Treball.
C11 Síntesi.
C13 Nutrició i Esport.

Els cicles de la UVic tenen
format de formació dual: mentre
estudiïs, també et formaràs
en una empresa i aprendràs a
través de la pràctica.
Estudiaràs en un entorn
totalment universitari: amb
professorat i instal·lacions
universitàries i amb tots els
avantatges de ser estudiant de
la UVic.
Ho faràs aplicant l’anglès de
manera transversal i millorant el
teu coneixement sobre el sector
i altres competències per a la
vida laboral.

Més informació
Horari
Docència a la tarda i formació
dual al matí.

2+3

2 anys de CFGS
3 anys de grau

Amb 5 anys, pots obtenir
dues titulacions oficials:
tècnic superior en Dietètica
(2 anys) i graduat universitari
en Nutrició Humana i Dietètica
(3 anys i mig, amb 66 crèdits
ECTS convalidats)**.

Sortides professionals
– Tècnic en dietètica i nutrició
– Responsable d’alimentació en
empreses de serveis d’àpats
– Tècnic en higiene dels aliments
– Consultor en alimentació
– Educador en l’àmbit sanitari
– Tècnic en dietes esportives

*En tràmit d'obertura
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**Pendent de revisió

CFGS

Màrqueting
i Publicitat

CFGS

El màrqueting ha viscut un canvi radical gràcies a la digitalització dels mercats i als entorns online. Això ha fet
que les estratègies actuals es basin en conèixer bé els i
les consumidores i les seves necessitats per definir productes ajustats a cada perfil de persona. Digitalitza, promociona, ven.
Aprendràs a conèixer els consumidors i les seves necessitats gràcies als estudis de camp i investigació de mercats. També coneixeràs les noves tendències en e-commerce i els nous mitjans i canals per a la promoció (brand
content i social media).

Pla d'estudis

1r

CURS

Trets diferencials

2n

CURS

MP 1. Organització de l’Atenció al
Client, Consumidor i Usuari. Gestió i
Manteniment de Dades de clients. Gestió
de Processos de Serveis al Consumidor.

MP 3. Emprenedoria, Creació d’Empresa,
Inversió i Finançament. Operativa de
Compravenda i Tresoreria. Comptabilitat
i Fiscalitat Empresarial.

MP 2. Planificació i Organització del Pla
de Comunicació. Elaboració del Material
de Comunicació.

MP 6. Accions de Llançament i Control.

MP 4. Planificació de la Investigació
Comercial. Fase Exploratòria de la
Investigació. Fase Concloent de la
Investigació. Tractament, Anàlisi i
Conclusions.
MP 5. Selecció, Formació i Motivació
del Personal de Treball de Camp.
Organització i Control del Personal de
Treball de Camp.
MP 6. Planificació del Llançament.
MP 7. Eines de Màrqueting Digital. Pla de
Màrqueting Digital.
MP 9. Organització Comercial.
Màrqueting Estratègic. Màrqueting
Operacional. Pla de Màrqueting.
MP 11. Anglès Tècnic.
MP 12. Incorporació al Treball. Prevenció
de Riscos Laborals.

MP 8. Elaboració del Pla de Mitjans.
Control de l’Execució del Pla de Mitjans.
MP 10. Relacions Públiques i
Protocol Empresarial. Organització
d’Esdeveniments de Màrqueting.
MP 13. Projecte de Màrqueting i
Publicitat.

Els cicles de la UVic tenen
format de formació dual: mentre
estudiïs, també et formaràs en
una empresa i aprendràs a través
de la pràctica.
Estudiaràs en un entorn
totalment universitari: amb
professorat i instal·lacions
universitàries i amb tots els
avantatges de ser estudiant de
la UVic.
Ho faràs aplicant l’anglès de
manera transversal i millorant el
teu coneixement sobre el sector i
altres competències per a la vida
laboral.

MP 14. Formació en Centres de Treball.

Més informació
Horari
Docència: 1r matí - 2n tarda
Formació dual: matí

2+3

2 anys de CFGS
3 anys de grau

Amb 5 anys, pots obtenir
dues titulacions oficials:
tècnic superior en Màrqueting
i Publicitat (2 anys) i graduat
universitari en Màrqueting i
Comunicació Empresarial
(60 crèdits ECTS), Publicitat
i RRPP (45 crèdits ECTS
convalidats) o ADE (30 crèdits
ECTS).

Sortides professionals
– Gestionar estudis de mercat i
d’opinió pública
– Donar suport al departament
de màrqueting o a una agència
de publicitat
– Organitzar esdeveniments de
comunicació
– Fer d’auxiliar de mitjans en
empreses de publicitat

CFGS
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Processos i Qualitat
en la Indústria Alimentària

CFGS

La indústria de l’alimentació i les begudes és la primera
branca industrial a l’Estat espanyol, un sector totalment
estratègic i amb molta demanda laboral. Per això es necessiten professionals de primer nivell per treballar en la
innovació, la programació de la producció i en la millora de la qualitat. Analitza, controla, innova.
A Kreas (Campus Professional de la UVic), tindràs accés
a espais i instal·lacions universitàries com el laboratori i
la planta pilot de la UVic. A més, aquest cicle té una alta
inserció laboral: el 90 % dels titulats troben feina abans
dels tres mesos posteriors a la finalització dels estudis.

Pla d'estudis

1r

CURS

MP 1. Tecnologia Alimentària. Additius,
Coadjuvants i Auxiliars. Indústria Càrnia.
Indústria dels Derivats de la Pesca i
de l’Aqüicultura. Indústria de la Llet i
Productes Làctics. Indústria Derivada
de Fruites i d’Hortalisses. Indústria dels
Derivats dels Cereals i Afins. Altres
productes alimentosos.
MP 2.Anàlisi d'Aliments. Organització del
Laboratori. Assajos Físics i Fisicoquímics.
Anàlisis Químiques.
MP 3. Tractaments de Preparació
i Conservació dels Aliments.
Condicionament i Transformació de
Matèries Primeres. Tractaments Tèrmics
de Conservació. Tractaments d’Assecat i
Concentració. Envasament i Embalatge.
MP 8.Control Microbiològic i Sensorial
dels Aliments. Tècniques Bàsiques de
Treball a Microbiologia. Control i Higiene.
Anàlisi d’Aliments i d’Aigua. Anàlisi
sensorial.
MP 9. Nutrició i Seguretat Alimentària.
Nutrició. Seguretat Alimentària.
MP 11.Biotecnologia Alimentària.
Bioquímica i Microbiologia.
Bioreactors i Biosensors. Aplicacions
Biotecnològiques.
MP13.Formació i Orientació Laboral.
Prevenció de Riscos Laborals.

Trets diferencials

2n

CURS

MP 2.Anàlisi d'Aliments. Composició
Centesimal. Mètodes Electroquímics.
Mètodes Òptics. Mètodes
Cromatogràfics.
MP 4.Organització de la Producció
Alimentària. Planificació i Programació
de la Producció. Organització de la
Producció. Control de la Producció i dels
Costos.
MP 5.Comercialització i Logística en
la Indústria Alimentària. Logística.
Comercialització i Promoció de
Productes Alimentaris.
MP 6.Gestió de Qualitat i Ambiental
en la Indústria Alimentària. Gestió de
la Qualitat en la Indústria Alimentària.
Protecció Mediambiental.
MP 7.Manteniment Electromecànic en
Indústries de Procés. Materials i Elements
Mecànics. Instal·lacions i Màquines
Hidràuliques, Pneumàtiques i Elèctriques.
Organització del Manteniment Bàsic.
MP 10.Processos Integrats en la Indústria
Alimentària. Control Automàtic de
Processos. Conducció i Control d’un
Procés d’Elaboració.
MP 12.Innovació Alimentària.
MP13.Formació i Orientació Laboral.
Incorporació al Treball.
MP 14.Empresa i Iniciativa Emprenedora.
Empresa i Iniciativa Emprenedora.
MP 15.Projecte en Processos i Qualitat en
la Indústria Alimentària.
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Els cicles de la UVic tenen
format de formació dual:
mentre estudiïs, també et
formaràs en una empresa
i aprendràs a través de la
pràctica.
Estudiaràs en un entorn
totalment universitari: amb
professorat i instal·lacions
universitàries i amb tots els
avantatges de ser estudiant
de la UVic.
Ho faràs aplicant l’anglès
de manera transversal i
millorant el teu coneixement
sobre el sector i altres
competències per a la vida
laboral.

Més informació
Horari
Docència a la tarda i formació
dual al matí.

2+3

2 anys de CFGS
3 anys de grau

Amb poc més de cinc anys,
pots obtenir dues titulacions
oficials: tècnic superior en
Processos i Qualitat en la
Indústria Alimentària (2 anys)
i graduat universitari en
Nutrició Humana i Dietètica
(3 anys i mig, amb 42 crèdits
ECTS convalidats), Biologia (24
crèdits ECTS) o Biotecnologia
(24 crèdits ECTS).

Sortides professionals
– Desenvolupament de
productes alimentaris, des
de la formulació inicial fins
a l’expedició en tasques de
control de primera matèria,
anàlisi, programació de
la producció o control
de qualitat i seguretat
alimentària.
– Treball en qualsevol de
les seccions de l’empresa
com a responsable de
qualitat, d’innovació, cap
de producció, tècnic/a de
laboratori.

CFGS

Màsters
Universitaris
- Alimentació i Sostenibilitat
- Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data
Analysis

Doctorats
- Bioinformàtica
- Ciències de l'Esport i del Moviment Humà
- Ciències Experimentals i Tecnologies /
Experimental Sciences and Technology
- Cures Integrals i Serveis de Salut

- Aplicació de Pràctiques Artístiques
Accessibles

- Disseny i Comunicació

- Educació Inclusiva, Democràcia i
Aprenentatge Cooperatiu

- Estudis de Gènere: Cultura, Societat i
Polítiques

- Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

- Innovació i Intervenció Educatives

- Formació del Professorat d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyaments
d'Idiomes

- Medicina i Ciències Biomèdiques

- Psicologia General Sanitària
- Pedagogia Montessori (0-6 anys)

- Dret, Economia i Empresa

- Traducció, Gènere i Estudis Culturals

www.uvic.cat/doctorats

- Polítiques Socials i Acció Comunitària
- Traducció Especialitzada

uvic.cat/masters-universitaris

Recerca
- Escola i entorn: anàlisi i acció social
educativa

Formació
Contínua

- Promoció de la salut, atenció integral i
inclusió social

Consulta l'oferta de màsters propis,
postgraus, cursos i jornades

- Estudis de gènere

- Mecatrònica, robòtica, materials,
processament del senyal
- Indústria alimentària i medi ambient
- Bioinformàtica translacional
- Patrimoni cultural i territori
- Comunicació i societat

uvic.cat/formacio-continua

- Empresa i economia
- Esport

Màsters, Formació Contínua, Doctorats i Recerca
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Campus Vic
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
+34 938 816 177
universitatdevic@uvic.cat
www.uvic.cat

Segueix-nos a:
instagram.com/uvic_ucc
tiktok.com/@uviclife
youtube.com/universitatdevic
twitter.com/uviclife
facebook.com/UniversitatdeVic

Coneix-nos:

2022-2023

Demana una atenció personalitzada, visita la universitat
i parla amb estudiants i professorat.

