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El futur és teu
Tindràs la millor formació perquè amb la teva motivació i la nostra expertesa 
puguis crear el futur que desitges.
I tu, com t’imagines el teu futur?

Estudiar un grau a la 
URV millora les teves 
opcions laborals

Universitat Rovira i Virgili
Forma part d’una universitat jove i propera, oberta 
al món i alhora amb una estreta relació amb el teixit 
socioeconòmic del nostre entorn.
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Aprèn de forma 
innovadora i propera
Gaudeix d’un tracte personalitzat, grups reduïts i 
una relació propera amb el professorat.

Utilitza metodologies d’aprenentatge innovadores 
i participatives que et permetran posar en pràctica 
els coneixements adquirits en situacions reals de 
l’entorn laboral.

Orienta’t a través del teu professor o professora 
de referència qui et guiarà en el teu aprenentatge 
acadèmicament i professionalment.

Adquireix les competències que necessites per 
al teu futur professional i que les empreses més 
valoren: treballar en equip, aprofitar al màxim les 
noves tecnologies, comunicar-te adequadament en 
diferents contextos i resoldre problemes de forma 
crítica, creativa i innovadora.

Estudia en un entorn 
internacional
Fes una mobilitat en qualsevol de les més de 1.000 
universitats amb qui tenim convenis. També pots 
tenir la primera experiència laboral a l’estranger.

Comparteix experiències amb estudiants d’arreu 
del món. Cada any més de 1.200 estudiants 
internacionals es matriculen a la URV per cursar els 
seus estudis. El 8% dels estudiants de grau i el 34% 
dels estudiants de postgrau provenen de l’estranger.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals
Segueix plans d’estudis dissenyats en col·laboració 
amb empreses i institucions del sector per adquirir 
les competències i habilitats més útils per al teu 
futur professional.

Podràs fer una estada de pràctiques en empreses i 
institucions del sector, on amb el suport dels tutors, 
posaràs en pràctica el que aprens a les aules.

Estudiar un grau URV millora les teves opcions 
laborals: el 70% dels nostres estudiants treballen 
tres mesos després d’haver-se graduat, i 8 de cada 
10 tenen una feina amb tasques de nivell universitari.

Durant els estudis de grau tindràs formació 
curricular per a la inserció laboral amb què 
aprendràs a  aprofitar totes les oportunitats del 
mercat de treball.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
La qualitat de les nostres titulacions i del professorat 
ha estat avaluada satisfactòriament per les agències 
de qualitat universitària (AQU i ANECA), d’acord 
amb els estàndards de l’espai europeu d’educació 
superior (EEES).

78
(2019)
78a millor universitat del món de menys de 50 anys
2a universitat de l’Estat espanyol
2a universitat de Catalunya

4
(2019)
4a millor universitat de l’Estat espanyol

701-705
(2020)
Entre les 701-750 millors universitats del món
21a universitat de l’Estat espanyol
6a universitat de Catalunya

501-600
(2020)
Entre les 501-600 millors universitats del món
7a universitat de l’Estat espanyol
4a universitat de Catalunya

Els principals rànquings ens situen entre 
les millors universitats del món:
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T’oferim una variada oferta d’activitats culturals, 
esportives, solidàries i d’oci. Gaudeix del temps 
lliure, descobreix noves aficions, fes nous amics i 
sigues un més de la nostra comunitat.

A la URV estem compromesos amb el teu 
aprenentatge, tant dins com fora de l’aula, i per 
això t’oferim tots els serveis perquè aprofitis al 
màxim l’estada a la universitat.

Podràs accedir en línia a tots els materials de les 
assignatures, comunicar-te amb el professorat 
i amb els companys de classe i compartir-hi 
treballs a través del campus virtual.

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de cada campus et posa a 
l’abast un ampli ventall de serveis per facilitar-te 
l’aprenentatge com, la biblioteca, espais d’estudi 
individuals i per a grups amb mitjans multimèdia, 
i assessorament i materials per a l’aprenentatge 
de llengües, a més de formació per millorar les 
competències informàtiques i de gestió de la 
informació.

Et serà més fàcil començar la teva carrera 
professional un cop finalitzats els estudis amb 
el suport dels serveis de borsa de treball i 
d’orientació laboral.

Amb el Pla de foment de terceres llengües de 
la URV i el Servei Lingüístic disposaràs de les 
eines necessàries per assolir un bon nivell en una 
llengua estrangera, especialment en anglès, i el 
podràs acreditar en el teu expedient acadèmic.

Més informació: 
www.urv.cat/ca/estudis/per-que-urv/

Aprèn més enllà 
de les aules

Aprèn 
i gaudeix

Teatre

Cant coral i orquestra

Esport

Solidaritat

Cinema

Art

Debat

Associacionisme
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La URV disposa de 12 centres propis 
situats en diferents ciutats de les 
comarques de Tarragona a més 
de 4 centres adscrits o vinculats, a 
Tarragona i Barcelona.

Campus Catalunya

Facultat d’Infermeria

Facultat de Lletres

Facultat de Ciències Jurídiques

Campus Sescelades

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Química

Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia

Facultat d’Enologia

Facultat de Química

Escola de Postgrau i Doctorat

La URV al 
territori

Oficina de l’Estudiant
977 55 81 91
orientacio@urv.cat
www.urv.cat

Campus Bellissens

Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura

Facultat d’Economia i Empresa

Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut

Campus Vila-Seca

Facultat de Turisme i Geografia

Campus Terres de l’Ebre

Grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Educació Primària

Grau d’Infermeria

Seu Baix Penedès

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Infermeria

Tortosa
Campus Terres de l’Ebre
EUSESAmposta

EUSES

Reus
Campus Bellisens
CESDA

Vila-seca
Campus Vila-Seca

Tarragona
Campus Catalunya
Campus Sescelades

El Vendrell
Seu Baix Penedès

Barcelona
ESIC
IGEMA

Centres adscrits

CESDA
Centre d’Estudis Superiors 
d’Aviació (Reus)

EUSES
Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport (Amposta/Tortosa)

ESIC Business & Marketing School 
(Barcelona)

Centre vinculat

IGEMA Institut de Gestió 
Empresarial i Management 
(Barcelona)
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GRAU DE PSICOLOGIA
Amb aquest ensenyament aprendràs a comprendre, interpretar, analitzar i explicar 
el comportament humà. També adquiriràs les destreses i habilitats bàsiques per 
avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la 
finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.
Com a psicòleg o psicòloga tindràs un perfil generalista i podràs treballar en 
els diferents àmbits de la psicologia clínica, la psicologia social i la investigació 
psicològica.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 120

Horari 1r curs: matins o tardes 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,808

Perfil recomanat
Has de tenir un nivell alt de matemàtiques i, 
especialment, d'estadística. També és recomanable 
que tinguis un bon nivell de biologia i interès pel 
psiquisme i la conducta humana. 

Per què estudiar el grau de 
Psicologia a la URV?
Participaràs en projectes del Programa 
Aprenentatge servei a través del qual posaràs 
en pràctica els teus coneixements per resoldre 
necessitats reals, en col·laboració amb ONG, entitats 
socials i associacions.

Faràs 180 hores de pràctiques en una de les ONG 
amb què col·laborem, com El Sueño de la Campana, 
a Nicaragua, o en centres i associacions de les 
comarques de Tarragona, com l’Hospital Universitari 
Institut Pere Mata, la Creu Roja, centres educatius i 
empreses de la demarcació.

Aprendràs amb professorat que compagina la 
docència amb l'exercici professional en els àmbits de 
la psicologia social, educativa i clínica-sanitària.

Podràs participar en l'organització anual de la 
Setmana Psicològica, durant la qual s'ofereixen 
conferències i tallers específics de l'àmbit.

Sortides professionals
El grau et capacita per exercir de psicòleg o 
psicòloga. En aquest sentit, el caràcter generalista 
del títol de grau que requereix la formació inicial 
en psicologia no amaga el fet que els professionals 
exerceixen en àmbits d'actuació molt diferents. En 
els últims anys, la psicologia ha experimentat un 
gran creixement i diversificació de les funcions 
professionals.

Podràs exercir com a psicòleg o psicòloga en els 
àmbits laborals següents:

• Psicologia clínica i de la salut.
• Organització i recursos humans.
• Psicologia del treball.
• Psicologia de l’educació.
• Psicologia jurídica.
• Psicologia de l’activitat física i l’esport.
• Investigació bàsica en l’àmbit psicològic.

Mencions*

Menció en Psicologia del Treball, Organitzacions i 
Recursos Humans
Aprofundiràs en la descripció i mesura de variables 
per intervenir en el camp específic de la psicologia 
del treball.

Menció en Psicologia de la Salut
Et formaràs en la descripció i mesura de les 
variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, 
aptituds, etc.), els processos cognitius, emocionals, 
psicobiològics i conductuals, per diagnosticar 
en el camp específic de la psicologia de la salut i 
intervenir-hi.

Menció en Psicologia de l'Educació
Et prepararàs per diagnosticar, planificar i executar 
intervencions, així com mesurar els resultats en 
l'àmbit específic de l'educació.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Història de la Psicologia 6

Estadística en Ciències del Comportament I 6

Psicologia Social 6

Fonaments de Psicobiologia 6

Desenvolupament Socioafectiu 6

Psicologia Biològica I 6

Motivació i Emoció 6

Personalitat i Diferències Individuals 6

Psicologia del Treball 6

Psicometria 6

ASSIGNATURA ECTS

Avaluació i Diagnòstic Psicològic II 3

Psicologia dels Grups 3

Neuropsicologia I 3

Psicologia de l'Educació I 3

Llenguatge i Comunicació 6

Psicopatologia II 6

Optatives* 6

Pensament i Resolució de Problemes 6

Psicologia de l'Educació II 6

Psicologia de les Organitzacions 6

Intervenció en Psicologia Clínica 6

Optatives* 6Percepció i Atenció 6

Psicologia Biològica II 6

Psicopatologia I 6

Desenvolupament Psicomotriu 6

Estadística en Ciències del Comportament II 3

Aprenentatge i Condicionament 3

Psicologia Experimental 6

Psicologia de la Memòria 6

Desenvolupament Cognitiu 6

Psicologia Social Aplicada 6

Avaluació i Diagnòstic Psicològic I 6

1r
 c

ur
s

3r
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ur
s

Optatives* 30

Pràctiques Externes 12

Treball de Fi de Grau 6

Optatives* 124
t 

cu
rs

2n
 c

ur
s

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 54 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS 
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Mira el
vídeo 
del grau

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’INFERMERIA
La figura professional de l’infermer o infermera és crucial en tots els nivells i entorns 
assistencials i sociosanitaris. En aquest grau et formaràs per cuidar a les persones i les seves 
famílies, a llarg de les diferents etapes de la vida amb atenció especial a les que es troben 
en situacions complexes i de vulnerabilitat, i també per vetllar per la promoció de la salut, la 
qualitat de vida, el benestar, la curació i l’acompanyament en els processos de malaltia aguts 
i crònics. El cuidatge, des de la perspectiva ètica i humanística és transversal en tot el grau.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 
Campus Catalunya (Tarragona) 85
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) 75
Seu Baix Penedès (el Vendrell) 40

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 
Campus Catalunya (Tarragona) 10,013
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) 9,248
Seu Baix Penedès (el Vendrell) 9,207

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis un bon nivell de 
coneixement en les ciències biològiques i socials. 
En l’àmbit personal, és important que tinguis interès 
en les relacions humanes, sentit de responsabilitat, 
capacitat per comprendre els valors de la persona, 
aptituds de lideratge i creativitat.

Per què estudiar el grau 
d’Infermeria a la URV?
Faràs un mínim de 2.300 hores de pràctiques 
clíniques tutoritzades en entorns reals d’assistència 
que començaràs a primer curs.

Aprendràs de forma participativa i dinàmica a les 
aules. Per exemple, a l’aula de simulació d’alta 
fidelitat podràs practicar en situacions molt 
semblants a la realitat amb altres estudiants de 
ciències de la salut.

Podràs aprendre amb professorat que compagina 
la docència amb l’exercici professional en centres 
assistencials.

Tindràs una relació molt propera i familiar amb 
el professorat i acompanyament personalitzat al 
llarg de tota la carrera gràcies a la figura del tutor 
acadèmic o tutora acadèmica.

En el treball de fi de grau treballaràs situacions reals 
sobre les necessitats de la societat.

Podràs continuar la teva formació a la URV amb 
els postgraus, màsters i doctorat que t’obriran les 
portes cap a la docència i recerca professional.

Aprofundiments*
En funció de les assignatures optatives que triïs, pots 
aprofundir els teus coneixements en aquests àmbits:

Infermeria Comunitària i Educació per a la Salut
Aprofundiràs en el suport a la dependència i a la 
salut de la persona cuidadora i en aspectes lligats a 
la salut, gènere i desigualtats socials.

Anglès Professional i Científic
Et formaràs en infermeria internacional i en 
llenguatge avançat en infermeria.

Infermeria Pediàtrica
Podràs conèixer amb més detall l’atenció a la infància i 
adolescència en la comunitat i en l’hospital.

Salut Mental
Podràs preparar-te per entendre el significat 
de la salut mental positiva i aprofundiràs en 
drogodependències i altres addiccions.

Teràpies Complementàries
Podràs conèixer noves perspectives de cuidatges 
des de les teràpies complementàries per millorar 
l’estat de la salut.

Sortides professionals
Obtindràs la capacitació per exercir d’infermera o 
infermer en qualsevol àmbit d’atenció a la salut dels 
països que reconeguin els títols de l’espai europeu 
d’educació superior.

Un cop t’hagis graduat, podràs treballar en els 
àmbits següents:

• Hospitals.
• Centres d’assistència primària.
• Centres de salut mental.
• Atenció a les persones a domicili.
• Centres sociosanitaris. 
• Entitats socials.
• Cooperació en projectes d’organitzacions no 

governamentals (ONG).
• Recerca i docència.
• Empreses i altres.

Faràs pràctiques 
clíniques tutoritzades 
des de primer curs
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Fonaments de Psicologia Aplicada 6

Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 6

Pràctiques de Simulació Clínica I 3

Tecnologies de la Informació, Comunicació i 
Documentació 6

Biologia i Microbiologia 6

Estructura i Funció del Cos Humà I 6

Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals i Metodològiques 
de la Infermeria 6

Bioestadística 6

Estructura i Funció del Cos Humà II 6

Introducció a les Pràctiques Clíniques 3

Salut Pública i Educació per a la Salut 6

ASSIGNATURA ECTS

Cures Pal·liatives 3

Gestió i Experiència Organitzativa 4

Infermeria en Cures Crítiques 6

Infermeria en la Persona Gran 6

Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica 6

Metodologia d'Investigació i Infermeria 4

Pràctiques de Simulació Clínica III 4

Pràctiques Clíniques II 18

Programes de Salut en la Comunitat 3

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 6

Pràctiques Clíniques III 17

Pràctiques Clíniques IV 17

Pràctiques Clíniques V 8,5

Pràctiques Clíniques VI 8,5

Treball de Fi de Grau 9

Advanced Nursing Language 3

Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i 
Adolescència a la Comunitat 3

Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i 
Adolescència a l'Hospital 3

Aprofundiment en Habilitats Clíniques 3

Atenció Sanitària davant les Catàstrofes 3

Desenvolupament Professional 3

Drogodependències i Altres Addiccions 3

International Nursing 3

Introducció a les Tècniques Complementàries en el 
Cuidatge d'Infermeria 3

Metodologies en Gestió de Qualitat 3

Pràctiques Avançades d'Infermeria en Situacions 
d'Urgència 3

Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3

Salut Mental Positiva 3

Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona 
Cuidadora 3
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Farmacologia 6

Pràctiques de Simulació Clínica II 5

Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6

Infermeria en la Joventut 6

Principis de Nutrició en Infermeria 3

Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria 6

Optativa* 3

Antropologia i Ciutadania 6

Infermeria en la Persona Adulta 10

Pràctiques Clíniques I 9

2n
 c

ur
s

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 162 ECTS
Assignatures optatives: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. 
En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. 
En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu 
d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una 
assignatura. A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, 
tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom. 
Les pràctiques clíniques tenen una presencialitat de 30 hores per crèdit ECTS.

Mira el vídeo 
del grau
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GRAU DE FISIOTERÀPIA
En aquest ensenyament aprendràs com funciona el cos humà, sobretot en referència 
al moviment i les seves alteracions, t’endinsaràs en l’enigmàtic món del dolor i 
entendràs i sabràs transmetre la rellevància de l’exercici físic en la prevenció i el 
tractament d’algunes patologies. El grau et capacitarà, de forma teòrica i pràctica, 
per promoure i recuperar la salut com a pilar fonamental del benestar, i per 
rehabilitar o readaptar la capacitat funcional i vital de les persones.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 75

Horari 1r curs: matí
Llengües: català, castellà
Nota de tall juny 2019: 9,06

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis una base sòlida de 
coneixements en física i biologia. És especialment 
important, també, que tinguis interès pel 
coneixement científic i facilitat pel tracte i contacte 
directe amb les persones.

Per què estudiar el grau de 
Fisioteràpia a la URV?
Estudiaràs en la primera universitat pública catalana 
que va oferir estudis de Fisioteràpia, l’any 1993. 
Durant aquests 27 anys, hem creat una àmplia xarxa 
assistencial on faràs pràctiques vinculades al territori i 
adients a la demanda actual de fisioterapeutes.

Com que el grau de Fisioteràpia ha nascut i crescut 
dins de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
tindràs un professorat especialitzat que ha adaptat 
el coneixement a les necessitats del títol. Així, tindràs 
una formació bàsica completa que inclou pràctiques 
de dissecció anatòmica; i una formació més 
especifica i  pràctica, amb pacients reals i simulats, 
en biomecànica, activitat física i exercici terapèutic,  
teràpia manual i dolor miofascial (tractament 
conservador i invasiu). A més, faràs pràctiques en 
diferents laboratoris on es fa recerca sobre aquests 
temes. Tota aquesta formació està basada en 
l’evidència actual i en el raonament clínic.

Pràctiques
Realitzaràs els crèdits de pràctiques clíniques i 
del programa general de rotatori als hospitals 
universitaris de Tarragona i Reus, hospitals docents 
col·laboradors, centres d’atenció primària, mútues, 
centres privats, geriàtrics, centres d’atenció 
pediàtrica i centres esportius. A més, podràs fer 
pràctiques en Salut mental, Prevenció i promoció 
de la Salut, Esport i recuperació funcional, 
Neuropediatria i Neurologia avançada.

En les pràctiques realitzaràs l’elaboració 
sistemàtica de la història clínica de fisioteràpia en 
què registraràs tota l'evolució del pacient: des de 
la recepció fins a l’alta, mantenint una actitud de 
respecte i de responsabilitat i aplicant valoracions i 
comprovacions funcionals adequades per dissenyar 
el pla de tractament amb les eines terapèutiques 
de la fisioteràpia. També aplicaràs el pla de 
tractament proposat, n’avaluaràs els resultats i el 
redefiniràs, si cal.

Sortides professionals
Obtindràs la capacitació per exercir com 
fisioterapeuta. Podràs exercir la teva carrera 
professional en els àmbits laborals següents:

• Hospitals
• Geriàtrics
• Sociosanitaris
• Centres d’atenció primària
• Centres hidrotermals
• Empreses que tinguin un programa  

de salut laboral
• Clubs o centres esportius
• Consulta privada de fisioteràpia
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Farmacologia 5

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II 8

Patologia Mèdica 7

Pràctiques Clíniques II 6

Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4

Fisioteràpia Cardiorespiratòria 3

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia II 8

Patologia Ginecològica i Pediàtrica 3

Optativa* 3

Fisioteràpia Integrada II 4

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia III 6

Radiologia 3

3r
 c

ur
s

ASSIGNATURA ECTS

Anatomia I 12

Bases de Comunicació i Ètica 6

Fisiologia I 6

Fonaments de Fisioteràpia 3

Bases de Documentació i Educació 6

Procediments Generals en Fisioteràpia I 6

Anatomia II 6

Física per Fisioteràpia i Biomecànica 6

Procediments Generals en Fisioteràpia II 6

Valoració en Fisioteràpia I 3

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia I 5

Patologia Quirúrgica 6

Pràctiques Clíniques I 6

Cinesiteràpia 6

Fisiologia II 6

Procediments Generals en Fisioteràpia III 6

Valoració en Fisioteràpia II 4

Biomecànica Clínica 3

Bioestadística 6

Fisioteràpia Integrada I 3

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I 3

Psicologia 6

1r
 c

ur
s

2n
 c

ur
s

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 159 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Fisioteràpia en Atenció Primària 6

Fisioteràpia Domiciliària 6

Fisioteràpia Geriàtrica 6

Fisioteràpia Hospitalària 6

Pràctiques Tutelades Opcionals: Investigació, Esport, 
Hidroteràpia, Externes 6

Fisioteràpia Integrada III 3

Legislació Sanitària 3

Organització i Gestió Sanitària 3

Salut Pública 3

Optativa* 3

Optatives* (3 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 9

Treball de Fi de Grau 6

4
t 

cu
rs

El pla d'estudis del grau de Fisioteràpia està actualment en procés 
de modificació. Abans de matricular-te podràs consultar el nou pla 
d'estudis a www.urv.cat/graus/graudefisioterapia.

Mira el vídeo 
del grau
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GRAU DE MEDICINA
Amb el grau de Medicina aprendràs el conjunt de coneixements teòrics i d’aptituds 
clíniques que han de tenir tots els metges amb independència de l’orientació 
professional posterior. No només adquiriràs els fonaments teòrics, sinó també 
l’experiència i la capacitació clínica necessàries. Aquest ensenyament et formarà en 
tots els aspectes assistencials, docents i investigadors que un bon professional ha de 
tenir per resoldre els problemes habituals en la pràctica diària.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 360
Places: 125

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 12,329

Perfil recomanat
Per assolir amb èxit el grau de Medicina, és 
recomanable que tinguis una bona base en biologia, 
química i física, i encara és més important, que 
tinguis interès pel coneixement científic i facilitat 
pel tracte i contacte directe amb les persones.

La vocació i l’altruisme són condicions 
indispensables per poder exercir la medicina. 
Alhora, cal que tinguis una base de coneixement 
humanístic per connectar amb els pacients i 
tractar-los adequadament des del punt de vista 
psicosocial.

Per què estudiar el grau de 
Medicina a la URV?
Gaudiràs d’una formació personalitzada i molt 
pràctica, tant amb pacients reals com simulats. A 
més de les sessions teòriques clàssiques, seguiràs 
seminaris d’aprenentatge basat en problemes (ABP), 
discussions de casos clínics, seminaris sobre habilitats 
clíniques realitzats a l’aula d’habilitats clíniques i 
pràctiques amb maquetes, maniquins i en diferents 
entorns simulats amb l’última tecnologia.

Al grau de Medicina de la URV són molt 
importants les entrevistes clíniques amb pacients 
estandarditzats, les pràctiques al Centre de 
Formació i Simulació (CFIS), les pràctiques en 
aules informàtiques, les pràctiques d’osteoteca i 
dissecció i, sobretot, les pràctiques clíniques en 
hospitals universitaris i en els diferents centres 
d’atenció primària.

Tindràs garantida la integració en equips assistencials.

Sortides professionals
Aquest grau et formarà per exercir com a metge 
o metgessa en centres sanitaris públics i privats. 
Es tracta d’una formació generalista que serà el 
pas previ per poder fer l’especialització de la teva 
preferència a través de l’examen MIR.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

Gaudiràs  
d’una formació  
personalitzada i  
molt pràctica,  
tant amb pacients 
reals com simulats.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Anatomia General i de l’Aparell Locomotor 12

Bases de Comunicació i Ètica 6

Bases de la Recerca i Documentació 6

Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9

Bioquímica i Biologia Molecular 9

Bioestadística 6

Física Mèdica 3

Fisiologia Humana 6

Histologia i Diferenciació Cel·lular 3

Diagnòstic per la Imatge 5

Farmacologia General 6

Patologia General 6

Anatomia Patològica General 4

Microbiologia i Parasitologia Generals 6

Nutrició 3

Optatives* (3 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 9

Anatomia Patològica Clínica 4

Epidemiologia General 3

Introducció a la Cirurgia 3

Oftalmologia 4

Otorrinolaringologia 4

Microbiologia Clínica 3

Clínica II 6

Habilitats Diagnòstiques 3

Pediatria 10

Psiquiatria 5

Farmacologia Clínica 3

Malalties Renals i Urinàries 4

Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 6

Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4

Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4

Malalties del Sistema Immunològic 3

Medicina Legal i Toxicologia 6

ASSIGNATURA ECTS

Clínica I 6

Dermatologia 4

Geriatria 3

Obstetrícia i Ginecologia 9

Oncologia 3

Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3

Malalties de l’Aparell Circulatori 5

Malalties de l’Aparell Locomotor 4

Malalties de l’Aparell Respiratori 4

Optativa* 3

Malalties de l’Aparell Digestiu 4

Malalties Infeccioses 4

Malalties del Sistema Nerviós 5

Radiologia Clínica 3

Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, 
Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres. 6

Clínica Mèdica 18

Clínica Obstètrica i Ginecològica 4

Clínica Pediàtrica 6

Clínica Psiquiàtrica 3

Clínica Quirúrgica 12

Atenció Primària 5

Treball de Fi de Grau 6

Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6

Anatomia del Tòrax i de l’Abdomen 6

Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6

Genètica i Genòmica Humana 3

Psicologia Mèdica 6

Optatives* (3 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 9

Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4

Fisiologia del Control i Creixement 8

Habilitats Preclíniques 3

Histologia del Sistema Nerviós 3

Introducció a la Clínica 3

Introducció a la Pediatria 3

1r
 c

ur
s

3r
 c

ur
s

5è
 c

ur
s
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 c
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 267 ECTS

Assignatures optatives: 27 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Mira el vídeo 
del grau
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GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA  
I DIETÈTICA
L’alimentació pot ser una de les medicines més poderoses. Convertir-te en dietista nutricionista 
et farà conèixer en profunditat, amb una base científica sòlida, com fer de l’alimentació una 
eina per prevenir i combatre malalties com l’obesitat o altres patologies cròniques, tant a escala 
individual com poblacional. A més, coneixeràs com es pot incrementar la qualitat de vida de les 
persones que t’envolten i et formaràs per poder planificar, elaborar, supervisar i avaluar un pla 
d’alimentació adaptat a les necessitats fisiològiques i patològiques dels teus pacients.

També podràs exercir funcions de gestió en l’àmbit de la restauració col·lectiva i 
assessorament en la innovació de nous productes i el màrqueting social relacionat amb 
l’alimentació en la indústria alimentària.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 80

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 7,32

Perfil recomanat
És recomanable que siguis una persona amb una 
forta capacitat d’empatia i que t’agradi el tracte 
amb les persones. La preocupació per la salut i 
la capacitat d’iniciativa i col·laboració amb altres 
professionals són també característiques molt 
desitjables per convertir-te en un bon professional 
en aquest àmbit.

Per què estudiar el grau de 
Nutrició Humana i Dietètica  
a la URV?
Aquest grau a la URV té una clara  vocació 
professionalitzadora. Per això, les metodologies 
pràctiques són molt importants. Participaràs en un 
gran ventall de seminaris i pràctiques com exercicis 
amb pacients simulats, jocs de rol i treballs en equip.
A diferència d’altres universitats on s’imparteix aquest 
grau, bona part del professorat i tutors de pràctiques 
són professionals dietistes nutricionistes.

Aprendràs de la mà de professorat de qualitat que 
han estat reconeguts tant en l’àmbit científic com en 
el professional.

La Universitat ha establert més de 30 convenis amb 
centres, institucions i empreses que treballen amb el 
sector alimentari i la formació específica de dietistes 
nutricionistes, per exemple empreses dedicades a 
la nutrició clínica, nutrició personalitzada, nutrició 
esportiva, indústria alimentària i màrqueting per 
dissenyar nous productes, etc.

Sortides professionals
Podràs exercir com a dietista nutricionista en 
diversos àmbits:

Àmbit clínic
• Tractament i prevenció de malalties
• Tractament dietètico-nutricional en les diferents 

etapes de la vida: infantil, embaràs, lactància i 
vellesa.

Nutrició esportiva i suplementació
• Especialista en nutrició esportiva i alt rendiment
• Creació de nous suplements esportius

Indústria alimentària
• Assessorament en la creació de nous productes i 

en la millora dels existents

Salut pública
• Creació de plans d’educació nutricional territorials 

i guies alimentàries
• Disseny de campanyes de promoció de la salut i 

prevenció de malalties

Restauració col·lectiva
• Revisió dels menús per a institucions sanitàries, 

càterings, restaurants, centres escolars i campus d’estiu
• Responsable de seguretat alimentària

Àmbit de la recerca i la docència
• Participació en estudis nutricionals o d’aliments, 

tant des del punt de vista bàsic com aplicat.

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Anatomia i Histologia 9

Bases de la Documentació i Recerca 6

Bases d'Educació, Ètica i Comunicació 6

Bioquímica i Biologia Molecular 9

Fisiologia 6

Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 6

Química i Física Aplicada 6

Aliments 6

Història i Antropologia 6

ASSIGNATURA ECTS

Seguretat i Higiene dels Aliments 6

Dietoteràpia I 5

Farmacologia 5

Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3

Planificar Programes d'Educació Nutricional 3

Tecnologia Culinària 6

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 6

Dietoteràpia II 5

Epidemiologia Nutricional i Metodologia  
de la Recerca 6

Integració de la Nutrició II 3

Nutrició en Diferents Etapes de la Vida 3

Suport Nutricional i Ètica 4

Toxicologia Alimentària 5

Dietètica 12

Fisiopatologia 9

Bioestadística 6

Ciència i Tecnologia dels Aliments 5

Fonaments de Nutrició Humana 4

Microbiologia General 5

Integració de la Nutrició I 3

Nutrició Humana i Metabolisme 5

Psicologia 6

Salut Pública 5

1r
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s

3r
 c

ur
s

2n
 c

ur
s

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 145 ECTS
Assignatures optatives: 18 ECTS
Pràctiques obligatòries: 8 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Pràctiques Clíniques 8

Pràctiques Comunitàries 5

Pràcticum Opcional 3

Pràctiques de Restauració Col·lectiva 5

Economia i Gestió Alimentària 3

Nutrició Comunitària 6

Qualitat i Legislació Alimentària 6

Restauració Col·lectiva 3

Optatives* (6 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 12

Treball de Fi de Grau 9

4
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Mira el vídeo  
del grau

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

El pla d'estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica està 
actualment en procés de modificació. Abans de matricular-te podràs 
consultar el nou pla d'estudis a www.urv.cat/graus/graudnutricio/



Vine a conèixer 
la teva universitat!

Jornades de portes obertes els dies
28 de març i 18 d’abril de 2020.

Inscriu-t’hi!
www.urv.cat/portesobertes

Oficina de l’Estudiant
977 55 81 91 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

FACULTAT DE MEDICINA I 
CIÈNCIES DE LA SALUT

Reus
Carrer Sant Llorenç, 21, 43201 Reus (Tarragona)

977 759 345
deganatsalut@urv.cat

www.fmcs.urv.cat

 FACULTAT 
D’INFERMERIA

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona

977 297 000
admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat 

www.fi.urv.cat

Campus Terres de l’Ebre
Av. Remolins, 13 - 15, 43500 Tortosa

977 464 038 / cte.secretaria@urv.cat
www.urv.cat/campus_terres_ebre

Seu Baix Penedès
Av. Palfuriana, 104, 43880  
Coma-ruga (el Vendrell)

977 297 973 / seubaixpenedes@urv.cat 
www.urv.cat/seubaixpenedes/

index.html

FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Campus Sescelades 
Crta. Valls, s/n, 43002 Tarragona

977 297 001 / secretaria.scs@urv.cat
www.fcep.urv.cat


