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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 D’EDUCACIÓ INFANTIL
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament 
i d’aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 0 i 6 anys a construir 
coneixement.  També, et formaràs en metodologies docents adequades per 
a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les 
característiques i necessitats de les escoles. A més, adquiriràs coneixements i 
habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el 
nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre 
o mestra.

Durada: 4 anys / Crèdits ECTS: 240
Places:
Campus Sescelades (Tarragona): 80
Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): 40
Seu Baix Penedès (el Vendrell): 40
Llengües: anglès, català i castellà

Horari 1r curs:
Campus Sescelades (Tarragona):
matí de 8.00 a 14.00h o tarda, de 15.00 a 21.00h
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa): tarda
Seu Baix Penedès (el Vendrell): matí i tarda
Nota de tall juny 2019:
Campus Sescelades: 7,066
Campus Terres de l’Ebre: 5,00
Seu Baix Penedès (el Vendrell): 6,9

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra. Has de 
tenir interès per comprendre l'acció educativa 
i la seva relació amb el nen o nena per mitjà 
de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar el grau en 
Educació Infantil a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Participaràs en projectes del 
programa aprenentatge servei a través del qual 
posaràs en pràctica els teus coneixements per 
resoldre problemes reals d'institucions socials del 
territori.

A primer i segon curs, faràs dues estades d’una 
setmana a un centre educatiu i a tercer i quart curs 
faràs un total de 360 hores de pràctiques en centres 
formadors del Departament d’Educació.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’infantil 

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars de 
titularitat pública o privada/concertada en l’etapa 
d’educació infantil de 0 a 6 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, aules 
hospitalàries, empreses privades, serveis educatius 
de museus o altres institucions culturals o fins i tot 
a empreses dedicades a l’elaboració de materials 
educatius.

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

Faràs estades
i pràctiques en
instituicions escolars 
des del primer curs
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,
l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
i Lecto-escriptura II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experi-
mentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6

Pràcticum I 21

Optatives* 15

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expres-
sió Plàstica i l'Expressió Corporal III 3

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lec-
to-escriptura III 9

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experi-
mentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6

Treball de Fi de Grau 9

Pràcticum II 21

Optatives* 12

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6

Organització de l'Espai Escolar, Materials
i Habilitats Docents 12

Infància, Salut i Alimentació 12

L'Escola d'Educació Infantil 6

Dificultats d'Aprenentatge
i Trastorns del Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,
l'Expressió Plàstica 6

i l'Expressió Corporal I 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
i Lecto-escriptura I 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals 6

Ciències Socials i les Matemàtiques I 6
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s

Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 60 ECTS
Assignatures optatives: 27 ECTS

Pràctiques externes: 42 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.
**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 D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d’ensenyament i 
aprenentatge que facilitin als alumnes d’entre 6 i 12 anys la construcció 
de coneixement. També et formaràs en metodologies docents adequades 
per a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s’adaptin 
a les característiques i necessitats de les seves escoles. A més, adquiriràs 
coneixements i habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que 
facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies 
d’un mestre o mestra.

Durada: 4 anys / Crèdits ECTS: 240
Places:
Campus Sescelades (Tarragona): 80
Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): 40
Llengües: anglès, català i castellà

Horari 1r curs:
Campus Sescelades (Tarragona):
matí de 8.00 a 14.00h o tarda, de 15.00 a 21.00h
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa): tarda
Nota de tall juny 2019:
Campus Sescelades: 8,2886
Campus Terres de l’Ebre: 6,77

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra.

Has de tenir interès per comprendre l'acció 
educativa i la seva relació amb el nen o nena per 
mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar el grau 
d'Educació Primaria a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Participaràs en projectes del 
programa d'Aprenentatge Servei a través del qual 
posaràs en pràctica els teus coneixements per 
resoldre problemes reals d'institucions socials del 
territori.

A primer i segon curs, faràs dues estades d’una 
setmana en un centre educatiu i a tercer i quart curs 
faràs un total de 360 hores de pràctiques en centres 
formadors del Departament d’Educació.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’educació primària  

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars de 
titularitat pública o privada/concertada en l’etapa 
d’educació infantil de 6 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, aules 
hospitalàries, empreses privades, serveis educatius 
de museus o altres institucions culturals o fins i tot 
a empreses dedicades a l’elaboració de materials 
educatius.

Mencions*

T’oferim quatre mencions, que es corresponen 
amb les especialitats que preveu el Departament 
d’Educació a l’hora d’oferir llocs de treball:

Educació Física
Educació Musical i Dansa
Atenció a la Diversitat
Idiomes (Anglès)

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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Mira el
vídeo 
del grau

ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Expe-
rimentals II 3

Pràctiques Externes I 21

Optatives* 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6

Ensenyament i Aprenentatge
de les Matemàtiques III 6

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Socials II 9

Ensenyament i Aprenentatge
de l'Educació Musical,  Visual i Plàstica II 3

Pràctiques Externes II 21

Treball de Fi de Grau 9

Optatives* 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I 6

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns
de Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Experimentals I 12

Ensenyament i Aprenentatge
de les Ciències Socials I 6

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, 
Visual i Plàstica I 12

Optativa* 3
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS
Assignatures optatives: 21 ECTS

Pràctiques externes: 42 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.
**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’EDUCACIÓ SOCIAL
Aquest ensenyament és una resposta a la necessitat que l'educació sigui un 
procés al llarg de la vida de les persones i una activitat que no pot quedar 
circumscrita únicament al context escolar. Amb aquesta titulació et formaràs com 
a professional especialitzat en la intervenció socioeducativa.
Podràs exercir la tasca professional en els tres grans àmbits d'intervenció de 
l'educador o educadora social: la inclusió social i promoció de les persones, el 
desenvolupament comunitari i animació sociocultural, i la mediació social i cultural.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 50

Horari 1r curs: matí, de 8.00 a 14.00h 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,95

Perfil recomanat
Has de tenir interès per comprendre les 
problemàtiques de les persones i de la interacció 
social, a més de capacitat per entendre els 
processos socials, educatius, culturals, polítics, 
psicològics i científics i reflexionar sobre el seu 
paper en la transformació d'aquests processos. 
També cal que tinguis disposició a l'aprenentatge 
continu, el compromís social i les habilitats 
comunicatives.

Per què estudiar el grau 
D'educació Social a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs realitzar el teu treball de 
fi de grau en projectes del programa Aprenentatge i 
Servei  posant en pràctica el compromís cívic i social 
amb la institució o entitat on el diguis a terme.

Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir 
entre una gran diversitat de centres com el Centre 
Penitenciari Mas Enric, l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus, l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Tarragona, i en l’àmbit que més t’interessi, com 
l’educatiu, social o empresarial.

Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga 
experiència en la recerca i en la pràctica professional 
de l'àmbit de l'educació social.

Un cop t’hagis graduat podràs continuar la teva 
formació amb el màster universitari en Innovació 
en la Intervenció Social i Educativa, que ofereix la 
mateixa URV.

 Sortides professionals
Podràs exercir la teva carrera professional en 
diversos àmbits i col·lectius desenvolupant les 
tasques següents:

• Processos d’inserció social.
• Processos d’acollida i adopció.
• Processos d’hospitalització.
• Formació de persones adultes.
• Educació de persones discapacitades.
• Processos de desenvolupament comunitari.
• Animació i gestió sociocultural, temps
 lliure i oci educatiu.

• Processos de desadaptació social.

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

Mira el
vídeo 
del grau
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària 18

Mediació Social i Cultural 12

Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social 18

Programes, Institucions, Serveis i Recursos per 
a l'Acció Socioeducativa
 

12

Psicologia de l'Adolescència, Maduresa
i Tercera Edat 6

Planificació i Organització de la
Intervenció Educativa 12

Atenció a la Diversitat 6

Política i Gestió Educativa 12

Investigació i Avaluació en Educació 18

Projecció Professional 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 21 ECTS 
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Contribueix a
millorar i
transformar
la societat

Pràcticum 21

Optatives* 30

Treball de Fi de Grau 94
t 

cu
rs

*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 DE PEDAGOGIA
Amb  aquest ensenyament adquiriràs els coneixements científics i pràctics necessaris 
per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos 
educatius. També desenvoluparàs les habilitats bàsiques per avaluar els processos 
d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

El pedagog o pedagoga és un professional que en els darrers anys ha diversificat el 
seu àmbit d’intervenció. Continua treballant amb una vinculació directa per atendre 
les diverses necessitats d’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i 
no formal, però també actua en l’àmbit empresarial, en la organització i la gestió de 
projectes i programes de formació, culturals, ambientals, socials, de salut, serveis 
personals, formació de formadors, esport, mediació i justícia.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matins 
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,694

Perfil recomanat
Has de tenir interès per comprendre i facilitar 
la resolució de problemes en els processos 
d'ensenyament i aprenentatge de  les persones, en 
el seu àmbit pedagògic i d'interacció social. També 
has de ser una persona amb una bona comunicació 
oral i escrita, amb gust per la lectura, compromesa 
amb els valors ètics i amb ganes de millorar la 
societat. 

Per què estudiar el grau de 
Pedagogia a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs realitzar el teu treball de 
fi de grau en projectes del Programa Aprenentatge i 
servei  posant en pràctica el compromís cívic i social 
amb la institució o entitat on el diguis a terme.

Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir 
entre un gran nombre i diversitat de centres on 
fer-les, com Creu Roja Joventut, Institut Municipal 
d’Educació, Mossos d’Esquadra de Trànsit de 
Tarragona, etc.

Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga 
experiència en la recerca i en la pràctica professional 
de l'àmbit de la pedagogia. 

Sortides professionals
Aquest grau et capacitarà per a l'organització, la 
gestió i l'orientació educatives, tant vocacional 
com laboral. Podràs treballar en el disseny de 
material pedagògic i en l'atenció a persones amb 
necessitats educatives especials en centres i 
institucions d'educació formal i no formal.

Podràs desenvolupar tant en l'Administració i 
organismes públics com en empreses les tasques 
següents, entre d'altres:

• Docència i assessorament pedagògic en centres 
educatius, empreses i altres institucions.

• Orientació acadèmica, professional i laboral.
• Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.
• Disseny, desenvolupament i producció de 

materials educatius i didàctics.
• Formació en les organitzacions.
• Disseny de programes educatius amb
 mitjans tecnològics.

• Assessorament en programes educatius i 
participació en projectes de millora i innovació 
educativa.

• Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de 
programes d'educació ambiental.

• Assessorament pedagògic en associacions i 
entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.

• Direcció i gestió de serveis públics: gestió de 
serveis socials, centres i institucions públiques 
d'educació, cultura i benestar social, administració 
educativa (inspecció, direcció de centres 
educatius, serveis o agències d'avaluació de 
qualitat, centres d'investigació-innovació 
educativa).

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

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

ASSIGNATURA ECTS

Sistema Educatiu 18

Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns 
Tecnològics per a la Formació 12

Formació en les Organitzacions 18

Assessorament i Orientació en Educació 
 12

Pràcticum 21

Optatives* 30

Treball de Fi de Grau 9

Psicologia de l'Adolescència,
Maduresa i Tercera Edat 6

Planificació i Organització
de la Intervenció Educativa 12

Atenció a la Diversitat 6

Política i Gestió Educativa 12

Investigació i Avaluació en Educació 18

Projecció Professional 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 21 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.
**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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Mira el
vídeo 
del grau
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DOBLE GRAU D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
AMB MENCIÓ D’ANGLÈS
Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament i 
aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 0 i 12 anys construir coneixement. 
També, et formaràs en metodologies docents adequades per a aquestes edats 
i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i 
necessitats de les escoles. A més a més, adquiriràs coneixements i habilitats que 
et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa 
necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre o mestra.

Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366
Places: 30

Horari 1r curs: tarda, de 15.00 a 21.00h
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 9,804

Perfil recomanat
Aquests estudis requereixen que tinguis una 
vocació clara per ser mestre o mestra.

Has de tenir interès per comprendre l'acció 
educativa i la seva relació amb el nen o nena per 
mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. 
També, és recomanable que tinguis capacitat per 
comprendre els processos psicològics, socials, 
polítics, culturals, científics i educatius, així com 
ser capaç de reflexionar sobre el teu paper en la 
transformació d'aquests processos.

Per què estudiar aquest 
doble grau  a la URV?
Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les 
necessitats socials. Podràs participar en projectes 
del programa aprenentatge servei a través del 
qual posaràs en pràctica els teus coneixements 
per resoldre problemes reals d'institucions socials 
del territori.

Faràs pràctiques durant tots els estudis: 
començaràs a primer curs amb una setmana en un 
centre educatiu. A partir de segon curs, faràs un 
total de 1.440 hores de pràctiques en escoles. 
A quart curs, podràs fer les pràctiques a l’estranger 
en un centre educatiu de parla anglesa. I a cinquè, 
les pràctiques d’alternança docent a l’aula del 
centre de pràctiques estaran vinculades amb el 
treball de les assignatures a la Facultat.

En el treball de fi de grau podràs fer recerca 
educativa vinculada a propostes de millora en 
centres educatius d’educació infantil i d’educació 
primària de la demarcació.

Mencions*

Amb la menció d’Anglès reflexionaràs sobre 
les teories del llenguatge actuals i treballaràs 
els conceptes de l'ensenyament i aprenentatge 
de la llengua anglesa, comprendràs i avaluaràs 
les diferents metodologies, dissenyaràs unitats 
didàctiques, desenvoluparàs activitats per 
ensenyar-la i també destreses docents bàsiques de 
l'ensenyament i aprenentatge.

Sortides professionals
Podràs exercir com a docent en centres escolars 
de titularitat pública o privada/concertada en 
l’etapa d’educació infantil i d’educació primària 
de 0 a 12 anys.

Cal que tinguis en compte altres possibilitats 
laborals, com escoles d’educació especial, 
aules hospitalàries, empreses privades, serveis 
educatius de museus o altres institucions 
culturals o fins i tot a empreses dedicades a 
l’elaboració de materials educatius.

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

Mira el
vídeo 
del grau
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Societat, Família i Educació 12

Processos i Contextos Educatius 18

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18

Habilitats Comunicatives 12

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6

L’Escola d’Educació Infantil 6

Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I 3

ASSIGNATURA ECTS

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, 
l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal II 12

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lec-
to-escriptura II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals 9

Ciències Socials i les Matemàtiques II 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i 
Lectoescriptura III 9

Pràcticum II (grau d’Educació Infantil) 21

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6

Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9

Competència Comunicativa i Intercultural en Llen-
gua Estrangera 6

Pràctiques Externes II (grau d’Educació Primària) 21

Treball de Fi de Grau I (grau d’Educació Infantil) 9

Treball de Fi de Grau II (grau d’Educació Primària) 9

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 
Experimentals I 12

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, 
Visual i Plàstica I 12

Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I 9

Pràctiques Externes I (grau d’Educació Primària) 21

Didàctica de la Llengua Estrangera 6

Organització de l’Espai Escolar, Materials i 
Habilitats Docents 12

Infància, Salut i Alimentació 12

Dificultats d’Aprenentatges i Trastorns 
del Desenvolupament 6

Ensenyament i Aprenentatge de la Música,

l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal I 6

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i 
Lecto-escriptura I 6

Ensenyament i Aprenentatge de les 
Ciències Experimentals

Ciències Socials i les Matemàtiques I 6

Pràcticum I (grau d’Educació Infantil) 21

Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II 6
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Formació bàsica: 102 ECTS
Formació obligatòria: 129 ECTS
Assignatures optatives: 33 ECTS

Pràctiques externes: 84 ECTS
Treball de fi de grau: 9+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.
**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 DE DRET
En aquest grau aprendràs els conceptes bàsics del dret i els fonaments de 
l’argumentació jurídica amb l’objectiu que dominis l’estructura i el funcionament 
de l’ordenament jurídic en els àmbits local, autonòmic, estatal, europeu i 
internacional. A més a més, la titulació et garantirà el coneixement de les diferents 
branques del dret públic i privat: dret administratiu, dret civil, dret constitucional, 
dret del treball i de la seguretat social, dret financer i tributari, dret internacional 
públic, dret internacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret 
comparat i filosofia del dret. D’aquesta manera, un cop t’hagis graduat, disposaràs 
de les habilitats necessàries per exercir les diferents professions jurídiques.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 135

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 6,396

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per comprendre 
els problemes de caràcter social, polític i econòmic 
que afecten les persones i les institucions. També 
has de tenir curiositat per conèixer les eines 
jurídiques que permeten donar resposta a aquestes 
situacions.

L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com 
la capacitat de buscar i analitzar informació de les 
fonts especialitzades són competències pròpies 
d’aquest grau.

Per què estudiar el grau de 
Dret a la URV?
Fa més de 25 anys que la URV imparteix estudis 
de Dret i aquesta llarga trajectòria ha permès 
consolidar un model d’ensenyament innovador, 
que potencia l’aprofitament continuat de les 
activitats lectives i aposta per un disseny del pla 
d’estudis orientat a donar resposta a les necessitats 
professionals del territori.

Amb les pràctiques externes posaràs a prova 
els coneixements que has après durant el grau 
i entraràs en contacte amb entitats, despatxos i 
oficines professionals.

Rebràs formació jurídica integral i tindràs 
acompanyament en el procés d’aprenentatge i 
d’orientació acadèmica i professional gràcies al 
programa de tutoria docent i les dimensions de la 
Facultat.

Podràs especialitzar-te en l’àrea temàtica que més 
t’interessi gràcies a un ventall ampli d’assignatures 
optatives.

Un cop graduat, també t’oferim el màster 
universitari oficial que habilita per a l’exercici de 
l’Advocacia .

Sortides professionals
Aquesta titulació et capacita per dur a terme 
activitats relacionades amb la interpretació i 
l'aplicació de les normes legals. També és requisit 
indispensable per accedir a la judicatura, a la 
fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les 
administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, a 
les notaries i als registres.

Així mateix, els estudis de Dret t’habiliten per a 
l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i 
empreses, i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la 
procuradoria.

Podràs exercir la teva activitat tant en 
l'Administració i organismes públics com en 
empreses privades i en la docència.

Hi ha un ampli ventall 
d'assignatures optatives 
per tal que t'especializis 
en l'àmbit que desitgis

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

Constitució i Sistemes de Fonts 6

Dret Romà 6

Habilitats del Jurista 6

Història del Dret 6

Teoria del Dret 6

Ciència Política 6

Economia 6

Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6

Introducció al Dret Processal 6

Part General del Dret Civil 6

ASSIGNATURA ECTS

L'Acció Administrativa Especialitzada
i els Béns Públics 6

Dret de Família 4

Dret Financer 6

Dret de Successions 5

Optatives* 8

Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el 
Mercat. L'Empresari Social 8

Dret Processal Civil 7

Dret del Treball i de la Seguretat Social 8

Optatives* 8

Dret Mercantil: Insolvència
i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7

Dret Processal Penal 3

Sistema Tributari 7

Optatives* 12

Dret Internacional Privat 8

Filosofia del Dret 3

Pràctiques Externes 6

Optatives* 8

Treball de Fi de Grau 6

Dret Comparat 3

Dret Internacional Públic 8

Dret Penal: Part General 8

Dret d'Obligacions i Contractes 6

Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6

Activitat Administrativa i
Control de les Administracions Públiques 4

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8

Drets Fonamentals 5

Drets Reals 6

Institucions de Dret de la Unió Europea 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

Pràctiques externes: 6 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.
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GRAU DE RELACIONS
LABORALS I OCUPACIÓ
En aquest grau adquiriràs els coneixements necessaris per comprendre la 
complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de forma 
integrada les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica i 
econòmica. Així, un cop t’hagis graduat podràs aplicar els coneixements teòrics i 
pràctics del grau en els diversos àmbits d’actuació: assessorament laboral, gestió 
i direcció de personal, organització del treball i intermediació en el mercat de 
treball, tant en el sector privat com en el públic.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 65
Horari 1r curs: matí

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès en la gestió de 
persones i tot allò que té a veure amb el món del 
treball. És important que siguis una persona activa, 
crítica i participativa amb una bona capacitat de 
comunicació i gestió del treball en equip.

Has de ser capaç d’utilitzar coneixements 
multidisciplinaris i saber sintetitzar-los, per fer 
anàlisis jurídiques, i poder interpretar dades 
estadístiques i resultats d’investigacions empíriques 
sobre el món del treball.

Per què estudiar el grau de 
Relacions Laborals i
Ocupació a la URV?
T’especialitzaràs en tot allò que té a veure amb la 
gestió de persones i les relacions laborals.
En un món en què les relacions laborals són 
canviants i cada cop més complexes, aprèn a 
afrontar la solució d’aquests nous reptes amb 
l’enfocament multidisciplinari de la URV, en grups 
reduïts i amb l’ús de programes informàtics 
professionals.

Abans d’acabar els estudis entraràs en contacte amb 
la realitat de les relacions laborals amb 200 hores 
de pràctiques en empreses i institucions de l’àmbit 
com assessories laborals, gestories, departaments 
de gestió de persones i serveis públics i privats 
d’intermediació laboral.

Sortides professionals
Podràs exercir la teva carrera professional en els 
àmbits laborals següents:

• Planificació, organització, gestió del treball i 
control de recursos humans.

• Prevenció de riscos laborals.
• Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals 

d'àmbit empresarial o institucional: recerca de 
talent i recol·locació, inserció laboral.

• Assessoria laboral.
• Inspecció de treball.
• Gestió d'immigració i estrangeria.

Mencions*

Tècnic o tècnica d'Ocupació
Tècnic o tècnica de Relacions Laborals

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

En un món on les relacions 
laborals són canviants i 
cada cop més complexes 
el nostre enfocament
multidisciplinari et
permetrà afrontar els
nous reptes
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Economia 6

Elements de Dret Constitucional 6

Elements de Dret Civil 6

Habilitats del Tècnic/a en Relacions
Laborals i Ocupació 6

Història de les Relacions Laborals 6

Dret de la Seguretat Social I 6

Dret del Treball I 6

Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6

Sociologia del Treball 6

Teoria de les Organitzacions 6

ASSIGNATURA ECTS

Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6

Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6

Direcció Estratègica de les Organitzacions 6

Elements de Dret Processal 3

Igualtat, Gènere i Ocupació 6

Optativa* 3

Dret Sancionador i Processal del Treball 6

Dret de la Seguretat Social III 6

Mercat del Treball Aplicat 6

Sistemes Laborals Comparats 6

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 6

Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9

Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6

Relacions Laborals Especials 6

Optativa* 9

Pràctiques Externes 9

Optatives* (4 assignatures de 3 ECTS cadascuna) 12

Treball de Fi de Grau 9

Dret Mercantil 5

Dret de la Seguretat Social II 5

Dret Sindical I 5

Elements de Dret Administratiu 5

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5

Polítiques de Recursos Humans 5

Dret Sindical II 5

Dret del Treball II 5

Economia Laboral 5

Psicologia dels Recursos Humans 5

Règim d'Estrangeria 5

Teories i Models de les Relacions Laborals 5
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les mencions i 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 TREBALL SOCIAL
El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats, facilita la 
cohesió social en períodes de canvi i ofereix suport i protecció als membres més 
vulnerables de la comunitat, donant ajuda i orientació segons el cas o bé assistència, 
suport i protecció.

Amb aquest grau aprendràs a intervenir en els contextos socials i institucionals en 
els quals viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats. Et donarem 
eines per assistir les persones gestionar conflictes, exercint tasques de mediació, 
ajuda, educació, defensa, animació i transformació de contextos, incloent-hi els 
politicosocials. T’habilitaràs per participar en la formulació i avaluació de polítiques, 
serveis i iniciatives socials, i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 85
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà, 
Nota de tall juny 2019: 6,816

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis vocació de servei 
a les persones i siguis sensible al malestar dels 
altres, amb capacitat per treballar en equip i 
interès per comprendre les estructures socials 
i per descobrir les seves implicacions en la 
construcció de contextos de desigualtat social. En 
definitiva, has de ser una persona amb interès per 
la transformació social i amb voluntat de promoure 
canvis cap a una societat més inclusiva.

Sortides professionals
Obtindràs l’habilitació per exercir la professió de 
treball social.

Des de sempre, els treballadors socials han 
destacat per oferir ajuda directa, basada en 
el contacte personal, en la comprensió i en el 
suport emocional de les persones ateses. Com a 
treballador o treballadora social duràs a terme la 
teva feina en el marc dels serveis socials personals, 
en l’àmbit de la salut, l’educació, la justícia, 
l’ocupació, l’urbanisme i habitatge, l’empresa, el 
medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps 
lliure.

Amb aquest grau seràs capaç de detectar i 
reconèixer necessitats socials i dissenyar 
estratègies per donar-hi resposta, avaluar situacions 
de risc social i dinamitzar recursos institucionals 
i comunitaris amb la finalitat d’aconseguir una 
millora de la qualitat de vida de les persones. Els 
àmbits són els següents:

• Serveis socials: d’atenció social bàsica i primària, 
d’atenció permanent per resoldre emergències 
socials, d’ajuda i atenció domiciliària, serveis 

socials especialitzats, d’atenció a persones sense 
llar, d’atenció a persones grans, d’atenció a la 
infància i a la família, d’atenció a la dona, d’atenció 
a persones amb discapacitat, d’acollida i atenció 
social a immigrants i refugiats.
• Salut: centres de salut o serveis d’atenció primària 
de salut, d’atenció sociosanitària domiciliària, 
hospitals generals, maternals, infantils, centres 
sociosanitaris, serveis de salut mental, d’atenció a 
les drogodependències.
• Educació: serveis d’assessorament 
psicopedagògic i social als equips dels centres 
escolars i instituts d’ensenyament secundari, 
mediació escolar i familiar, escoles taller i altres 
iniciatives orientades a compensar dèficits 
socioeducatius.
• Justícia: serveis tècnics d’assessorament 
psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, 
programes de seguiment de mesures per protegir 
el medi ambient, centres d’internament de menors 
infractors, institucions penitenciàries, etc.
• Empresa: atenció i prestacions socials als 
treballadors de determinades empreses que 
disposen d’aquest servei.
• Habitatge: programes de promoció, estudi i 
adjudicació d’habitatges de protecció social, 
dinamització comunitària de barris de nova 
construcció o en procés de remodelació, 
planificació urbana.
• Tercer sector: àmbit en expansió integrat per 
organitzacions i entitats sense ànim de lucre que 
treballen contra l’exclusió social amb programes 
preventius, assistencials, etc.
• Àmbits de planificació i programació social: 
planificació estratègica de serveis de benestar, 
anàlisi i desenvolupament organitzacional, 
assessorament en polítiques de benestar 
social, màrqueting social, comunicació i imatge 
relacionades amb temes socials, etc.

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

Antropologia Social i Cultural 6

Fonaments del Treball Social 6

Habilitats del Treballador/a Social 6

Marginació i Exclusió Social 6

Psicologia Social 6

Comunicació i Societat de la Informació 6

Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6

Pedagogia Social 6

Política Social 6

Sociologia 6

ASSIGNATURA ECTS

Investigació Social Aplicada 9

Dret Laboral i Penal 6

Psicologia Evolutiva i Familiar 6

Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6

Treball Social, Individual i Familiar 6

Deontologia del Treball Social 3

Intervenció Social Comunitària 6

Treball Social de Grups i Equips 6

Optatives* (2 optatives de 6 ECTS cadascuna) 12

Pràcticum d’Intervenció 18

Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis 
Socials 6

Serveis Socials Comparats 6

Optativa* 6

Clínica Social i Supervisió 6

Optatives* (2 optatives de 6 ECTS cadascuna) 12

Treball de Fi de Grau 6

Constitució i Administració Públiques 6

Estructura de la Població i Desigualtat Social 6

Metodologia del Treball Social:
Planificació i Intervenció 6

Sistemes de Benestar Social 6

Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6

Dret de Persona, Família i Estrangeria  9

Drets Socials 6

Estructura de Serveis Socials 9

Models i Tècniques d'Intervenció Social 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 126 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes: 18 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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DOBLE GRAU DE DRET
I DE RELACIONS LABORALS
I OCUPACIÓ
En aquest doble grau rebràs una formació integral i interdiciplinària en els 
diferents àmbits del món jurídic i laboral. Aprendràs a aplicar les teories 
sobre gestió i direcció de recursos humans en empreses, i també a analitzar 
i sistematitzar el funcionament del mercat i de les polítiques sociolaborals. 
A més, et formaràs en negociació i resolució de conflictes en les relacions 
laborals, anàlisi i diagnòstic de situacions i problemes de treball i gestió de la 
prevenció de riscos laborals. Un cop t’hagis graduat, tindràs una sòlida formació 
jurídica i laboral, i podràs ocupar llocs de treball que requereixin una formació 
interdisciplinària vinculada a l’àmbit jurídic i laboral.

Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 357
Places: 25
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 6,09

Perfil recomanat
És recomanable que siguis una persona amb 
interès per comprendre els problemes de caràcter 
jurídic, social, polític i econòmic, i, en particular, 
les relacions i els conflictes sociolaborals. És 
important que siguis capaç d’utilitzar coneixements 
multidisciplinaris i saber sintetitzar-los per fer 
anàlisis jurídiques i poder interpretar dades 
estadístiques i resultats d’investigacions empíriques 
sobre el món del treball.

L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com 
la capacitat de buscar i analitzar informació de les 
fonts especialitzades són competències pròpies 
d’aquesta doble titulació.

Sortides professionals
Un cop t’hagis graduat, podràs exercir les activitats 
professionals següents:

• Tasques relacionades amb el desenvolupament, 
la interpretació i l’aplicació de les normes legals 
tant en l’Administració i organismes públics com en 
empreses privades.

• Funció pública estatal, autonòmica o local 
(judicatura, fiscalia, cossos de lletrats de les 
administracions públiques, cossos tècnics de 
l’Administració, inspecció de treball, cossos 
docents). També podràs accedir a notaries i 
registres.

• Planificació, organització i gestió del treball i 
control dels recursos humans.

• Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals 
d’àmbit empresarial o institucional.

• Assessoria i consultoria jurídiques d’institucions i 
empreses.

• Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria, 
sempre que es compleixin els requeriments legals 
establerts per accedir a aquestes dues professions.

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

Tindràs uns amplis 
coneixements jurídics 
i  del món del treball 
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Dret Romà 6

Economia 6

Habilitats del Jurista 6

Història del Dret 6

Teoria del Dret 6

Ciència Política 6

Constitució i Sistema de Fonts 6

Dret Internacional Públic 8

Dret del Treball I 6

Dret de la Seguretat Social I 6

Sociologia del Treball 6

Direcció Estratègica de les Organitzacions 6

Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6

Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6

Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6

Igualtat, Gènere i Ocupació 6

Polítiques de Recursos Humans 5

L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns 
Públics 6

Dret d'Obligacions i Contractes 6

Dret Penal: Part General 8

Economia Laboral 5

Institucions de Dret de la Unió Europea 6

Psicologia dels Recursos Humans 5

ASSIGNATURA ECTS

Dret Comparat 3

Dret de Família 4

Dret Financer 6

Dret Mercantil: L'Empresari i la seva
Activitat en el Mercat. L'Empresari Social. 8

Dret Processal Civil 7

Drets Reals 6

Dret Sancionador i Processal del Treball 6

Dret de la Seguretat Social III 6

Mercat de Treball Aplicat 6

Règim d'Estrangeria 5

Sistemes Laborals Comparats 6

Teories i Models de les Relacions Laborals 5

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8

Dret de Successions 5

Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9

Sistema Tributari 7

Relacions Laborals Especials 6

Dret Internacional Privat 8

Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de 
l'Empresari 7

Dret Processal Penal 3

Filosofia del Dret 3

Pràctiques Externes 9

Treball de Fi de Grau (Dret) 6

Treball de Fi de Grau (Relacions Laborals i Ocupació) 9

Dret de la Seguretat Social II 5

Dret Sindical I 5

Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6

Introducció al Dret Processal 6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5

Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6

Activitat Administrativa i Control de les Administra-
cions Públiques 4

Drets Fonamentals 5

Dret Sindical II 5

Dret del Treball II 5

Part General del Dret Civil 6

Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6

Teoria de les Organitzacions 6
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Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 243 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 6+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.
**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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Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per desenvolupar 
una carrera professional en la direcció i la gestió 
empresarial, i també en els àmbits legals i jurídics. 
Si tens un esperit crític, si ets una persona creativa 
i compromesa i tens esperit emprenedor, amb 
aquest doble grau desenvoluparàs les habilitats 
comunicatives, de treball en equip i de raonament 
que et capacitaran per a la teva futura activitat 
laboral.

Per què estudiar aquest 
doble grau a la URV?

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 

d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat 

internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de 

pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 
empreses.

• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb 
la teva formació.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals de prestigi.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• Els horaris compactes permetran organitzar-te  
el temps.

• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració 
i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs 
reconèixer fins a 54 ECTS.

• Podràs continuar formant-te amb una àmplia 
oferta de màsters.

Menció 
Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs 
de matricular-te de 30 crèdits optatius més dels 
estrictament necessaris per obtenir la doble titulació.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el 
funcionament internacional de matèries relacionades 
amb el màrqueting, l’economia, les relacions 
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Màrqueting
Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements 
especialitzats en màrqueting i la seva aplicació 
pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l'informe d'inserció laboral d'AQU (2017), 
el 92% des graduats i graduades en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

• Direcció de pimes i grans empreses nacionals i 
multinacionals.

• Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria.
• Direcció de les diferents àrees funcionals 

de l’empresa.
• Judicatura i fiscalia.
• Direcció i gestió en diferents àmbits de 

l’Administració pública.
• Direcció i gestió en organismes internacionals.
• Notaria i registre.
• Gestoria.
• Gestió de comerç exterior.
• Cossos de lletrats de les administracions públiques.
• Assessoria i consultoria.
• Emprenedoria.

DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES I DE DRET
Amb la doble titulació, aprendràs a gestionar i dirigir qualsevol de les àrees funcionals de les 
empreses i institucions o emprendre el teu negoci, alhora que et prepararàs per a l’assessoria 
i consultoria juridicoempresarial. Assoliràs una sòlida formació interdisciplinària que et 
permetrà ocupar llocs de treball de gran responsabilitat.
Cursaràs simultàniament totes dues titulacions de grau, Administració i Direcció d’Empreses i 
Dret, en només 5 cursos i 1 quadrimestre, atès que el pla d’estudis i els horaris s’han dissenyat 
especialment per compatibilitzar totes les matèries en el mínim temps possible.

Durada: 5 anys i mig
Crèdits ECTS: 390
Places: 25

Horari: matí 
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 8,072

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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**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.

ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Dret Romà 6

Fonaments de Màrqueting 6

Habilitats del Jurista 6

Introducció a la Comptabilitat 6

Matemàtiques I 6

Història del Dret 6

Teoria del Dret 6

 Constitució i Sistema de Fonts 6

Ciència Política 6

Comptabilitat Financera 6

Dret Internacional Públic 8

Matemàtiques II 6

Organització d'Empreses 6

ASSIGNATURA ECTS

Dret Comparat 3

Dret de Família 4

Dret Financer 6

Drets Reals 6

Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el 
Mercat. L'Empresari Social 8

Dret Processal Civil 7

Direcció Estratègica 6

Direcció Estratègica de Màrqueting 6

Direcció Financera: Inversió 6

Direcció de Recursos Humans 6

Macroeconomia 6

Sociologia de l'Empresa 6

Tècniques de Decisió Empresarial 6

Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6

Estadística I 6

Introducció al Dret Processal 6

Introducció a la Microeconomia 6

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6

Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6

 Introducció a la Macroeconomia 6

Activitat Administrativa i Control de les 
Administracions Públiques 4

Drets Fonamentals 5

Estadística II 6

Part General del Dret Civil 6

Principis d'Economia Aplicada 6

Ciutadania 6

Comportament Organitzatiu 6

Comptabilitat de Gestió 6

Direcció d'Operacions 6

Gestió de la Qualitat 6

Microeconomia 6

Dret Penal: Part General 8

L'Acció Administrativa Especialitzada i 
els Béns Públics 6

Dret d'Obligacions i Contractes 6

Dret del Treball i de la Seguretat Social 8

Institucions de Dret de la Unió Europea 6
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Formació bàsica: 108 ECTS
Formació obligatòria: 246 ECTS

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Direcció Financera: Finançament 6

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8

Dret de Successions 5

Economia Mundial 6

Investigació de Mercats i Aplicacions 6

Sistema Tributari 7

Dret Internacional Privat 8

Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic
de l'Empresari 7

Dret Processal Penal 3

Filosofia del Dret 3

Treball de Fi de Grau I (Grau Dret) 6

Treball de Fi de Grau II
(Grau Administració i Direcció d’Empreses) 6

1r quadrimestre

Pràctiques externes 24
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4a Facultat d'Espanya 
per cursar ADE+Dret
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GRAU D’ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES
L’objectiu principal del grau d’Administració i Direcció d’Empreses és formar professionals 
amb capacitat tant per emprendre el seu negoci com per treballar per compte aliè en diversos 
àmbits: consultoria i assessoria d’empreses, direcció d’empreses i institucions públiques i 
privades o gestió i direcció en les àrees funcionals de l’empresa. En finalitzar els estudis de 
grau, sabràs identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos financers, materials i 
humans, i analitzar i interpretar la informació tant de l’empresa com de l’entorn per prendre 
decisions òptimes i avaluar els resultats obtinguts. El grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses et prepara per treballar en qualsevol àrea funcional de l’empresa: màrqueting, 
producció i recursos humans, entre d'altres.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places:
Reus: 140
Tortosa: 50

Horari:
Reus: matí o tarda (2n curs i optatives matí)
Tortosa: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: Reus: 5,540 | Tortosa: 5,000

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès en l’àmbit de 
la direcció i gestió empresarial en qualsevol de les 
àrees funcionals d’una empresa o en la direcció 
general. Per això, cal que tinguis predisposició per 
desenvolupar les competències i actituds claus com 
la responsabilitat i capacitat de treball autònom 
i en equip, de raonament numèric, habilitats 
comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Per què estudiar el grau 
d’Administració i Direcció 
d’Empreses a la URV?

• Podràs cursar la meitat del grau en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 

d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat internacional 

amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques. 

Tenim convenis amb més de 150 empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 

d’extracurriculars remunerades i compatibles amb 
la teva formació.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals de prestigi.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració 

i Gestió o bé de Comerç i Màrqueting, podràs 
reconèixer fins a 60 ECTS i graduar-te en tres cursos.

• Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta 
de màsters.

• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el 
sistema intern de garantia de la qualitat certificat 
per AQU Catalunya.

Mencions
Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més 
necessari tenir una formació amb visió internacional. 
En aquesta menció t’especialitzaràs en el 
funcionament internacional de matèries relacionades 
amb el màrqueting, l’economia, les relacions 
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Màrqueting
Adquiriràs coneixements especialitzats en 
màrqueting i la seva aplicació pràctica en l'àmbit 
de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017), 
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El grau et capacita per exercir la professió 
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, 
i per desenvolupar, entre altres, les activitats 
professionals següents: 

• Direcció de pimes i grans empreses nacionals i 
multinacionals.

• Direcció de les àrees funcionals de l'empresa: 
màrqueting, producció, recursos humans, etc.

• Direcció i gestió en organismes internacionals.

• Gestió de comerç exterior.

• Assessoria i consultoria.

• Emprenedoria.

• Direcció i gestió en l'Administració pública.

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

Introducció a la Comptabilitat 6

Introducció a la Microeconomia 6

Estadística I 6

Matemàtiques I 6

Dret Mercantil 6

Comptabilitat Financera 6

Organització d’Empreses 6

Introducció a la Macroeconomia 6

Principis d’Economia Aplicada 6

Matemàtiques II 6

ASSIGNATURA ECTS

Direcció Financera: Finançament 6

Economia Mundial 6

Direcció Estratègica 6

Gestió de la Qualitat 6

Investigació de Mercats i Aplicacions 6

 Optatives 30

Pràctiques Externes 24

Ciutadania 6

Tècniques de Decisió Empresarial 6

Comptabilitat de Gestió 6

Sociologia de l'Empresa 6

Fiscalitat 6

Treball de Fi de Grau 6

Microeconomia 6

Comportament Organitzatiu 6

Direcció d'Operacions 6

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6

Fonaments de Màrqueting 6

Direcció Financera: Inversió 6

Estadística II 6

Direcció de Recursos Humans 6

Direcció Estratègica de Màrqueting 6

Macroeconomia 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol*

*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.

6a Facultat d'Espanya 
per cursar ADE
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GRAU D’ECONOMIA
Al grau d'Economia trobaràs resposta a qüestions com l'origen i l'efecte de la crisi 
financera, la persistència de l'atur al mercat laboral, la competència internacional 
o com el sector públic pot ser més eficient. En definitiva, aprendràs com funcionen 
els mercats i les institucions econòmiques públiques i privades, i podràs aportar 
solucions a problemes econòmics que presenti qualsevol economia.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 50

Horari: matí (1r curs matí o tarda)
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,000

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per conèixer 
els elements que influeixen en l'evolució de 
l'economia, els efectes de la política econòmica a 
escala local i global i, en general, pels problemes 
econòmics de la societat. Per això, cal que tinguis 
predisposició per desenvolupar competències i 
actituds claus com la responsabilitat i capacitat de 
treball autònom i en equip, capacitat de raonament 
numèric, habilitats comunicatives i caràcter 
proactiu i emprenedor.

Per què estudiar el grau 
d’Economia a la URV?

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 
d’arreu del món.

• Disposaràs de programes de mobilitat internacional 
amb més de 140 universitats.

• Completaràs la formació amb 560 hores de 
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.

• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la 
teva formació.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals de prestigi.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• Els horaris compactes permetran organitzar-te 
 el temps.

• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i 
gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer 
fins a 42 ECTS.

• Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta 
de màsters.

• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el 
sistema intern de garantia de la qualitat certificat per 
AQU Catalunya.

Menció 
Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més 
necessari tenir una formació amb visió internacional. 
En aquesta menció t’especialitzaràs en el 
funcionament internacional de matèries relacionades 
amb el màrqueting, l’economia, les relacions 
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017), 
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El grau et capacita per exercir la professió 
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, 
i per desenvolupar, entre d'altres, les activitats 
professionals següents:

• Gestió i assessorament econòmic en l'àmbit públic.
• Responsable de polítiques públiques en 

departaments del sector públic.
• Analista en serveis d'estudis d'entitats públiques 

i privades: bancs centrals, instituts d'estadística, 
fundacions, organismes internacionals, etc.

• Tècnic o tècnica de dinamització empresarial en 
administracions públiques.

• Gestió de comerç exterior.
• Direcció d'empreses.
• Assessoria en l'avaluació de projectes econòmics.

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

Introducció a la Comptabilitat 6

Introducció a la Microeconomia 6

Estadística I 6

Matemàtiques I 6

Dret Mercantil 6

Comptabilitat Financera 6

Organització d'Empreses 6

Introducció a la Macroeconomia 6

Principis d'Economia Aplicada 6

Matemàtiques II 6

ASSIGNATURA ECTS

Direcció Financera: Finançament 6

Economia Mundial 6

Teoria del Sector Públic 6

Econometria II 6

Política Industrial 6

Optatives 30

Microeconomia 6

Estadística II 6

Economia Pública 6

Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica 6

Història Econòmica 6

Direcció Financera: Inversió 6

Macroeconomia 6

Teoria Econòmica del Benestar 6

Teoria de l'Organització Industrial 6

Econometria I 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol*

*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.

Dinàmica Macroeconòmica 6

Història del Pensament Econòmic 6

Economia Regional i Urbana 6

Economia Laboral 6

Ciutadania 6

 Pràctiques Externes 24

Treball de Fi de Grau 6
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6a Facultat d'Espanya 
per cursar Economia
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GRAU DE FINANCES I 
COMPTABILITAT
Amb aquest grau et prepararàs per treballar en qualsevol àrea funcional de l’empresa 
especialitzant-te en els àmbits financer i comptable, i aconseguiràs una sòlida formació en 
mercats financers.
Pel que fa a a la direcció financera, aprendràs a seleccionar les inversions més rendibles i 
les fonts de finançament més adequades. En el vessant comptable, adquiriràs coneixements 
de planificació comptable que et serviran de base per fer anàlisi d’auditoria, control de 
pressupostos, tresoreria i fiscalitat. D’altra banda, aprendràs com funcionen els principals 
productes financers i a gestionar les carteres d’inversió.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 120

Horari: matí o tarda
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,000

Perfil recomanat
Cal que tinguis interès per desenvolupar una 
carrera professional i directiva en l’àmbit financer i 
comptable d’una empresa, en entitats del sistema 
financer o en assessories. Per això és recomanable 
que tinguis predisposició per desenvolupar 
competències i actituds claus com la responsabilitat 
i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat 
de raonament numèric, habilitats comunicatives i 
caràcter proactiu i emprenedor.

Per què estudiar el grau de 
Finances i Comptabilitat a la 
URV?
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 

d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat 

internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de 

pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 
empreses.

• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb 
la teva formació.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals de prestigi.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• Els horaris compactes permetran organitzar-te 
el temps.

• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i 
Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer 
fins a 60 ECTS i graduar-te en tres cursos

Menció 
Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més 
necessari tenir una formació amb visió internacional. 
En aquesta menció t’especialitzaràs en el 
funcionament internacional de matèries relacionades 
amb el màrqueting, l’economia, les relacions 
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017), 
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

El grau et capacita per exercir la professió 
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, 
i per desenvolupar, entre altres, les activitats 
professionals següents:

• Gerència o direcció de les àrees de comptabilitat i 
finances, tant en l'àmbit públic com privat.

• Direcció i gestió d'entitats financeres.
• Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
• Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits 

nacional i internacional.
• Control de gestió.
• Assessoria comptable, fiscal i financera.
• Auditoria.

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

Introducció a la Comptabilitat 6

Introducció a la Microeconomia 6

Estadística I 6

Matemàtiques I 6

Dret Mercantil 6

Comptabilitat Financera 6

Organització d'Empreses 6

Introducció a la Macroeconomia 6

Principis d'Economia Aplicada 6

Matemàtiques II 6

ASSIGNATURA ECTS

Direcció Financera: Finançament 6

Economia Mundial 6

Comptabilitat de Gestió 6

Valoració d'Actius Financers 6

Mercats i Actius Financers I 6

Optatives 30

Microeconomia 6

Comptabilitat Financera Superior 6

Administració d'Empreses 6

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6

Màrqueting 6

Direcció Financera: Inversió 6

Estadística II 6

Anàlisi dels Estats Financers 6

Fonaments dels Mercats Financers 6

Macroeconomia Monetària 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol*

*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.

Auditoria 6

Planificació Econòmica i Financera 6

Mercats i Actius Financers II 6

Fiscalitat 6

Ciutadania 6

Pràctiques Externes 24

Treball de Fi de Grau 6
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4a Facultat d'Espanya 
per cursar FIC
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Perfil recomanat
Cal que tinguis interès per desenvolupar una 
carrera professional en l’àmbit de la direcció i gestió 
empresarial, en qualsevol de les àrees funcionals o en 
entitats del sistema financer. Per això és recomanable 
que tinguis predisposició per desenvolupar 
competències i actituds claus com la responsabilitat 
i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat 
de raonament numèric, habilitats comunicatives i 
caràcter proactiu i emprenedor.

Per què estudiar aquest 
doble grau a la URV?

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 

d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat 

internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de 

pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 
empreses.

• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb 
la teva formació.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals de prestigi.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• Els horaris compactes permetran organitzar-te 
el temps.

• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració 
i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs 
reconèixer fins a 66 ECTS.

• Podràs continuar formant-te amb una àmplia 
oferta de màsters.

• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el 
sistema intern de garantia de la qualitat certificat 
per AQU Catalunya.

Menció
Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs 
matricular-te de més crèdits optatius dels estrictament 
necessaris per obtenir la doble titulació.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el 
funcionament internacional de matèries relacionades 
amb el màrqueting, l’economia, les relacions 
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Màrqueting
Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements 
especialitzats en màrqueting i la seva aplicació 
pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017), 
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme treballa. 

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses 
i Finances i Comptabilitat et capacita per exercir 
la professió d’economista, regulada pel Col·legi 
d’Economistes, i per desenvolupar, entre d’altres, les 
activitats professionals següents:

• Direcció en les diferents àrees funcionals de 
l'empresa.

• Direcció i gestió d'entitats financeres.
• Direcció i gestió en diferents àmbits de 

l'Administració pública.
• Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
• Gestió de comerç exterior.
• Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits 

nacional i internacional.
• Assessoria i consultoria.
• Control de gestió. 
• Emprenedoria. 
• Auditoria.

DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES I DE FINANCES I COMPTABILITAT

Amb aquest doble grau aprendràs a dirigir qualsevol àrea d’una organització i també et 
familiaritzaràs amb el funcionament dels mercats financers. En finalitzar-lo sabràs identificar 
oportunitats i amenaces, gestionar recursos financers, materials i humans, interpretar la 
informació de l’empresa i de l’entorn per prendre decisions i avaluar els resultats. També 
aprendràs el funcionament dels principals productes financers i la gestió de carteres d’inversió. 
L’objectiu és donar-te les eines per emprendre el teu negoci o per treballar per compte aliè en 
els departaments de màrqueting, finances, comptabilitat i recursos humans.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 282
Places: 30

Horari: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 10,104

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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**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.

ASSIGNATURES
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 168 ECTS
Assignatures Optatives: 18 ECTS

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

ASSIGNATURA ECTS

Introducció a la Comptabilitat 6

Introducció a la Microeconomia 6

Estadística I 6

Matemàtiques I 6

Dret Mercantil 6

Fonaments de Màrqueting 6

Comptabilitat Financera 6

Organització d'Empreses 6

Introducció a la Macroeconomia 6

Principis d'Economia Aplicada 6

Matemàtiques II 6

Direcció Estratègica de Màrqueting 6

ASSIGNATURA ECTS

Direcció Estratègica 6

Direcció Financera: Finançament 6

Economia Mundial 6

Investigació de Mercats i Aplicacions 6

Mercats i Actius Financers I 6

Valoració d'Actius Financers 6

Comptabilitat de Gestió 6

Sociologia de l'Empresa 6

Tècniques de Decisió Empresarial 6

Optatives 18

Comportament Organitzatiu 6

Comptabilitat Financera Superior 6

Direcció d'Operacions 6

Gestió de la Qualitat 6

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6

Microeconomia 6

Anàlisi dels Estats Financers 6

Direcció Financera: Inversió 6

Direcció de Recursos Humans 6

Estadística II 6

Fonaments dels Mercats Financers 6

Macroeconomia 6
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Auditoria 6

Ciutadania 6

Fiscalitat 6

Mercats i Actius Financers II 6

Planificació Econòmica i Financera 6

Pràctiques Externes 24

Treball de Fi de Grau I  
(Grau Finances i Comptabilitat) 6

Treball de Fi de Grau II  
(Grau Administració i Direcció d’Empreses 6
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1a Facultat d'Espanya 
per cursar ADE+FIC
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Perfil recomanat
És recomanable que tinguis predisposició 
per desenvolupar competències clau com la 
responsabilitat i capacitat de treball autònom 
i en equip, de raonament numèric, habilitats 
comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor. 
Alhora, has de tenir interès en la programació de 
software i per tant, amb aptituds per a la tecnologia 
i, particularment, per a la programació informàtica.

Si vens d’un CFGS que sigui de la família 
d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting o bé 
d’Informàtica i comunicacions, podràs reconèixer 
fins a 54 ECTS.

Per què estudiar aquest 
doble grau a la URV?

• Obtindràs una visió global per definir, gestionar i 
dirigir projectes relacionats amb aplicacions web i 
mòbils dedicades al món de l'empresa.

• Podràs ocupar càrrecs de responsabilitat en 
els equips directius d'empreses i departaments 
informàtics.

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants 

d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat 

internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de 

pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 
empreses.

• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer 
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb 
la teva formació.

• La mida dels grups facilita metodologies 
participatives i la proximitat amb el professorat.

• És l'únic doble grau de l'Estat amb què et pots 
especialitzar en programació d'aplicacions per a 
entorns web i dispositius mòbils.

• Rebràs classes de professorat, nacional i 
internacional, d'alt nivell acadèmic combinat amb 
professionals i directius i directives de prestigi.

Sortides professionals
El doble grau integra assignatures de dues 
titulacions que són independents i, alhora, 
complementàries de manera que et capacitaràs 
per ocupar càrrecs de responsabilitat tant en els 
equips directius d’empreses com en departaments 
informàtics i, especialment, en empreses i 
institucions de base tecnològica.

A més d’exercir com economista, professió 
regulada pel Col·legi d’Economistes, podràs 
desenvolupar, entre d’altres, les activitats següents:

• Direcció de les àrees funcionals de l'empresa: 
màrqueting, producció, recursos humans, etc.

• Direcció de tecnologia (CIO) d’empreses i 
institucions de base tecnològica.

• Direcció de projectes web i d’aplicacions mòbils 
relacionats amb el món empresarial/financer.

•  Direcció d’operacions (CEO) d’empreses i 
institucions de base tecnològica.

• Programació en empreses, posant especial 
èmfasi en aquelles feines relacionades amb la 
programació web i de dispositius mòbils.

• Emprenedoria, especialment en empreses de  
base tecnològica.

• Assessoria i consultoria.

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

DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES I DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT 
D’APLICACIONS WEB I MÒBILS
Amb aquest doble grau et formaràs com a professional multidisciplinar per donar resposta a les 
necessitats tecnològiques de les empreses a partir de la teva expertesa en administració i direcció 
d’empreses. Podràs detectar el model de negoci, la millora en el servei o la necessitat empresarial i 
en donaràs resposta amb la tecnologia web o mòbil que tu mateix/a podràs desenvolupar. 
El món de l'empresa és cada cop més tecnològic i es basa en la computació. Aquest doble grau 
cobreix la demanda de professionals amb aquest doble perfil.

Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 342
Places: 10

Horari: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,505

Forma’t per ocupar càrrecs de 
responsabilitat en els equips directius 
d'empreses i departaments informàtics 
en l’únic doble grau de l’Estat amb què 
et pots especialitzar en programació 
per a entorns web i dispositius mòbils
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**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.

ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Àlgebra Lineal 6

Anàlisi Matemàtica I 6

Física 6

Fonaments de Programació I 6

Dret Mercantil 6

Introducció a la Comptabilitat 6

Fonaments de Computadors 6

Fonaments de Programació II 6

Anàlisi Matemàtica II 6

Comptabilitat Financera 6

Organització d'Empreses 6

Principis d'Economia Aplicada 6

Direcció Estratègica 6

Direcció Financera: Finançament 6

Economia Mundial 6

Gestió de la Qualitat 6

Investigació de Mercats i Aplicacions 6

Microeconomia 6

Comptabilitat de Gestió 6

Fiscalitat 6

Macroeconomia 6

Tècniques de Decisió Empresarial 6

Treball de Fi de Grau I (Grau Administració i Direcció 
d'Empreses) 6

Estadística I 6

Introducció a la Microeconomia 6

Comportament Organitzatiu 6

Direcció d'Operacions 6

Fonaments de Màrqueting 6

Matemàtiques de les Operacions Financeres 6

Introducció a la Macroeconomia 6

Ciutadania 6

Direcció de Recursos Humans 6

Direcció Estratègica de Màrqueting 6

Sociologia de l'Empresa 6

Direcció Financera: Inversió 6

ASSIGNATURA ECTS
Arquitectures per Aplicacions en Xarxa 6

Enginyeria de Llocs Web 6

Programació 6

Xarxes de Dades 6

Estadística 6

Bases de Dades 8

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6

Aplicacions i Serveis Mòbils 6

Estructures de Dades 8

Fonaments de Sistemes Operatius 6

Seguretat en Xarxes 6
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Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 210 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treballs de fi de grau: 18 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6

Tècniques Avançades de Programació 6

Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web 6

Base de Dades Avançades 6

Computació Ubiqua 6

Pràctiques Externes 24

Treball de Fi de Grau II (Grau de Tècniques de 
Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils) 12
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Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès en els aspectes 
estètics, creatius i expressius dels productes 
audiovisuals i interactius, capacitat creativa i 
imaginativa, esperit crític i gust pels aspectes 
visuals de qualsevol producte cultural.

Per què estudiar el grau de 
Comunicació Audiovisual
a la URV?
El pla d’estudis té un plantejament teoricopràctic:

Et formaràs tant en la reflexió i lectura crítica dels 
productes audiovisuals com en la ideació i creació.

En tots els cursos faràs pràctiques als platós del 
campus i tindràs a la teva disposició càmeres i altres 
equips tècnics de caràcter professional.

També realitzaràs pràctiques externes en una de les 50 
productores i altres empreses del sector audiovisual. 

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats 
professionals següents:

• Producció web.
• Creació de projectes multimèdia.
• Producció audiovisual.
• Direcció de programes.
• Realització televisiva.
• Guionatge.
• Direcció de fotografia.
• Crítica.
• Direcció cinematogràfica.
• Animació.
• Postproducció visual i sonora.
• Direcció d’actors i càsting.
• Gestió i organització d’esdeveniments.
• Creació, direcció i gestió d’empreses audiovisuals.
• Recerca i docència.

GRAU DE COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL
La comunicació audiovisual és un dels sectors amb més transcendència i influència en la 
societat actual. A la importància de la televisió cal afegir-hi els consums culturals lligats a 
suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil, entre altres), sense oblidar 
la transcendència de la indústria de creació audiovisual. En aquest context, l’objectiu d’aquest 
grau és formar els futurs professionals de la comunicació audiovisual en ideació, guionatge, 
producció, realització, comercialització i difusió de productes i programes audiovisuals i 
multimèdia interactius, de ficció, entreteniment i persuasió, i també en realització audiovisual 
de documentals i programes radiofònics i televisius de caràcter periodístic.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 9,148

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

Tecnologia Audiovisual i d’Internet 9

Escull entre les dues opcions:

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9

Estructura i Canvi Social 6

Història del Món Actual 6

Teories de la Comunicació 6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6

Introducció a la Psicologia 6

Opinió Pública 6

ASSIGNATURA ECTS

Gèneres i Formats Audiovisuals 9

Narrativa i Guió Audiovisual 9

Història de l'Audiovisual 6

Producció Audiovisual 6

Teoria de la Imatge 6

Dret de la Comunicació 6

Realització de Programes i Ficcions 6

Tallers de Projectes de Recerca i Professionals 6

Teoria i Anàlisi Cinematogràfica i Televisiva 6

Pràctiques Externes 12

Treball de Fi de Grau 12

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Disseny Gràfic i Multimèdia 9

Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les 
Relacions Públiques 9

Fonaments del Periodisme 9

Història i Estructura de la Comunicació 9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9

Comunicació i Expressió Oral 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

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

ASSIGNATURES

Mira el vídeo  
del grau
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GRAU DE PERIODISME
En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una 
de les professions amb més transcendència i influència. En aquest grau adquiriràs 
els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per a l'exercici responsable, 
professional i creatiu del periodisme en qualsevol mitjà, canal o suport, tradicional o 
digital, escrit o audiovisual. Aprendràs a recollir, tractar i presentar la informació i els 
continguts relatius a l'actualitat social, política, cultural, econòmica i esportiva.

Perfil recomanat
És recomanable que siguis una persona inquieta, 
curiosa i preocupada pel lloc i el moment que t’ha 
tocat viure, amb un punt  d'inconformisme i desitjos 
d'aconseguir un món millor. Has de tenir consciència 
del valor de la comunicació en qualsevol època i 
societat.

Per què estudiar el grau de 
Periodisme a la URV?
Des de primer curs accediràs a l'equipament 
tècnic més adequat i actualitzat, com platós de 
televisió, cabines d'edició, estudi de ràdio i càmeres 
professionals, entre altres.

Des de l'inici tindràs assignatures molt pràctiques 
i aprendràs amb sistemes innovadors que et 
permetran rebre una formació de qualitat i una 
bona preparació per al mercat laboral.

Tots els mitjans de comunicació del territori 
col·laboren en el grau i ofereixen pràctiques, la qual 
cosa suposa un vincle personalitzat amb el món 
professional que t'obrirà les portes al mercat laboral. 

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats 
professionals següents:

• Periodisme en premsa, ràdio, televisió i/o  
mitjans digitals.

• Gestió de continguts web.
• Fotoperiodisme.
• Presentació i edició de programes de  

ràdio i televisió.
• Guionatge de productes audiovisuals.
• Correcció de textos o estils.
• Assessoria d'imatge i comunicació.
• Redacció publicitària.
• Dinamització de comunitats en xarxa 

(community management).
• Gestió d'empreses periodístiques 

o de comunicació.
• Direcció de mitjans de comunicació.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà 
Nota de tall juny 2019: 9,304

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

Mira el
vídeo 
del grau
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Tecnologia Audiovisual i d’Internet 9

Escull entre les dues opcions:

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9

Estructura i Canvi Social 6

Història del Món Actual 6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6

Teories de la Comunicació 6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6

Introducció a la Psicologia 6

Opinió Pública 6

ASSIGNATURA ECTS

Gèneres Informatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9

Gèneres Interpretatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9

Periodisme del Segle XX 6

Teoria i Anàlisi de les Pràctiques  
Professionals en Periodisme 6

Teoria de la Imatge 6

Dret de la Comunicació 6

Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació 6

Periodisme a Internet 6

Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6

Treball de Fi de Grau 12

Pràctiques Externes 12

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Disseny Gràfic i Multimèdia 9

Fonaments de la Comunicació Publicitària i  
de les Relacions Públiques 9

Fonaments del Periodisme 9

Història i Estructura de la Comunicació 9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9

Comunicació i Expressió Oral 6
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Distribució de crèdits del títol**

*Les mencions i 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.

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS
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GRAU DE PUBLICITAT I 
RELACIONS PÚBLIQUES
En l’actualitat, la publicitat i les relacions públiques són dues de les professions amb 
més transcendència en la societat. En aquest grau et formaràs com a professional de 
la publicitat i de les relacions públiques en àrees tan diverses com la creativitat i la 
planificació de mitjans, l'ús estratègic de les noves tecnologies i els nous mitjans socials, 
el nous formats publicitaris, la gestió de les marques, la imatge corporativa, la gestió de 
crisis, la comunicació interna, la relació amb els mitjans o la gestió d'esdeveniments.

Perfil recomanat
És recomanable que siguis una persona creativa, 
amb estratègia comunicadora i amb capacitat de 
lideratge i treball en equip; que tinguis consciència 
de la importància de la comunicació per al 
desenvolupament econòmic, social i cultural. A més, 
és aconsellable que tinguis interès pels aspectes 
estètics i persuasius de la comunicació mediàtica, 
així com per l'expressió artística.

Per què estudiar el grau de 
Publicitat i Relacions Públiques  
a la URV?
El model docent destaca pel plantejament 
teoricopràctic de les assignatures, en especial per 
un repartiment equitatiu de les matèries de les dues 
disciplines, idoni per formar els estudiants tant en 
disciplines de la branca del màrqueting i la publicitat 
com de la relació amb els mitjans i les diverses 
accions comunicatives de relacions públiques.

Des del primer curs tindràs a la teva disposició 
càmeres i també aprendràs a crear productes 
publicitaris.

Faràs pràctiques externes obligatòries en agències i 
organitzacions del territori, la qual cosa et facilitarà 
enormement l'accés al mercat laboral.

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats 
professionals següents:

• Relacions públiques.
• Publicista creatiu o publicista creativa.
• Executiu de comptes o executiva de comptes.
• Direcció d'art.
• Planificació de mitjans.
• Direcció de comunicació.
• Organització d'esdeveniments.
• Assessoria d'imatge.
• Assessoria de comunicació política.
• Lobbista o representant d'un grup de pressió.
• Gestió de gabinets de comunicació.
• Gestió de crisis.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà 
Nota de tall juny 2019: 9,42

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

Tecnologia Audiovisual i d’Internet 9

Escull entre les dues opcions:

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9

Estructura i Canvi Social 6

Història del Món Actual 6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6

Teories de la Comunicació 6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6

Introducció a la Psicologia 6

Opinió Pública 6

ASSIGNATURA ECTS

Creativitat Publicitària 9

Tècniques de les Relacions Públiques 9

Comunicació i Imatge Corporativa 6

Tècniques de Màrqueting i Comunicació 6

Teoria de la Imatge 6

Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions 
Públiques 6

Dret de la Comunicació 6

Planificació de Mitjans 6

Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6

Treball de Fi de Grau 12

Pràctiques Externes 12

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna) 18

Disseny Gràfic i Multimèdia 9

Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les 
Relacions Públiques 9

Fonaments del Periodisme 9

Història i Estructura de la Comunicació 9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9

Comunicació i Expressió Oral 6
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Distribució de crèdits del títol**

*Les mencions i 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.

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

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

Mira el vídeo  
del grau
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GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI 
TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT
Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t’ofereix una nova 
visió sobre qüestions clau com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i 
l'imprescindible enfocament territorial en la planificació pública. Aprendràs les tècniques 
d’anàlisi espacial i cartogràfica (SIG) que es necessiten per a l’anàlisi territorial, tant 
a escala local com regional. Un cop t’hagis graduat, seràs un professional amb un 
coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves 
conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès pels fenòmens 
territorials i ambientals que ens envolten i que 
afecten el conjunt de la societat. També cal que 
tinguis facilitat per a l’observació, l’anàlisi i la 
diagnosi de l’entorn i un esperit crític. Alhora, cal 
que siguis una persona sensible als problemes 
ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

Per què estudiar el grau de 
Geografia, Anàlisi Territorial i 
Sostenibilitat a la URV?
Obtindràs una formació transversal i multidisciplinària 
que té com a eix central la sostenibilitat i combina 
assignatures de geografia humana i geografia física, 
de planificació territorial i assignatures instrumentals 
(tecnologies d’informació geogràfica).

Aprendràs de forma pràctica i participativa mitjançant 
la metodologia de l’aprenentatge basada en 
problemes que et plantejarà casos reals als quals 
hauràs de donar resposta aplicant els continguts 
adquirits en les diferents assignatures. D’aquesta 
manera, et convertiràs en el protagonista del teu 
propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran 
augmentant de dificultat a mesura que vagis avançant 
en el grau fins a arribar a participar en projectes reals 
proposats per empreses o institucions públiques.

Faràs sortides de treball de camp com un element 
essencial per conèixer el territori.

Realitzaràs 125 hores de pràctiques en empreses o 
institucions que estan relacionades amb la geografia, 
l’anàlisi territorial i la sostenibilitat i on posaràs en 
pràctica els teus coneixements.

Sortides professionals
Podràs exercir com a tècnic o tècnica responsable en 
diversos departaments de l’Administració pública, o en 
consultories i gabinets pel que fa a l’empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d’inserció laboral:

• Tecnologies de la informació geogràfica: 
cartografia, sistemes d’informació geogràfica, 
teledetecció, fotogrametria i sistemes de 
localització.

• Medi ambient: ordenació i gestió d’espais 
d’interès natural, implantació de sistemes de 
qualitat ambiental, auditories ambientals, plans 
d’emergència i de prevenció de riscos, avaluacions 
d’impacte ambiental, meteorologia i climatologia, i 
educació ambiental.

• Planificació i gestió territorial: plans d’ordenació 
territorial, plans urbanístics, mobilitat.

• Desenvolupament socioeconòmic i territorial: 
planificació estratègica local i regional; gestió 
del desenvolupament local; programació, gestió 
i avaluació de polítiques i serveis públics; 
geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i 
polítiques de desenvolupament turístic.

• Societat del coneixement, docència a secundària, 
guia de turisme i interpretació del territori.

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

Protagonitzaràs el 
teu aprenentatge 
resolent reptes i 
problemes reals
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Espais Europeus 4

Espais i Societats en un Món Global 6

Principis d’Economia 6

Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 4

Projecte 1 4

Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística 6

Demografia: Tècniques per a l’Anàlisi de la Població 4

Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques 
Metropolitanes 4

Medi Ambient i Sostenibilitat 6

Tècniques Quantitatives 6

Territori i Cultura 6

Projecte 2 4

ASSIGNATURA ECTS

Treball de Camp I 4

Anàlisi Espacial i Geodisseny 4

Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4

Mètodes i Tècniques Quantitatius en Geografia 4

Projecte 5 6

Sistemes i Recursos Hídrics 4

Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4

Variabilitat i Canvi Climàtic 4

Anàlisi i Interpretació del Paisatge 4

Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials 4

Instruments per a la Planificació del Desenvolupament 
Territorial 4

Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 4

Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web 4

Projecte 6 6

Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació 
Territorial (I) 6

Avaluació Ambiental 3

Instruments de Gestió d’Espais Protegits 
i del Paisatge 3

Reptes i Temes Clau en Geografia 3

Optatives* 15

Anàlisi i Disseny de Propostes per a la 
Planificació Territorial (II) 6

Pràctiques Externes 12

Treball de Final de Grau 12

Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques 4

Desigualtat i Cooperació 6

Espais i Recursos Turístics 6

Introducció al Dret 6

Projecte 3 4

Teledetecció Aplicada a l’Anàlisi Territorial 4

Biogeografia i Biodiversitat 4

Espais Rurals i Sostenibilitat 4

Geopolítica 4

Tecnologies de la Informació Geogràfica 4

Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6

Projecte 4 8
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 141 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 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 GESTIÓ EN TURISME 
I HOTELERIA
En aquest grau et convertiràs en un professional amb una formació versàtil en el camp del 
turisme i l’hoteleria. Un cop t’hagis graduat, podràs ocupar posicions de responsabilitat en 
la gestió d’empreses i institucions turístiques o en qualsevol de les seves àrees funcionals, 
i adaptar-te amb èxit al context de transformació contínua i a les exigències de qualitat, 
competitivitat, internacionalització i sostenibilitat del sector.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 80
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català, castellà, anglès, 
alemany i francès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per altres 
cultures, una marcada vocació de servei, facilitat 
per a la comunicació oral i escrita i per als idiomes, 
tenir caràcter extravertit, esperit emprenedor i 
creatiu, capacitat de treballar en equip i sensibilitat 
pels temes socials i mediambientals. 

Si vens de batxillerat, la branca que s’orienta millor 
cap a aquest grau és ciències socials.

Per què estudiar el grau de 
Gestió en Turisme i Hoteleria 
a la URV?
Tindràs classes impartides per agents del territori 
que aporten una visió molt pràctica al grau.

Estudiaràs en un centre de referència internacional 
en la docència i la recerca en l’àmbit del turisme.

Les 540 hores de pràctiques en empreses que 
faràs entre tercer i quart curs et garantiran un 
aprenentatge pràctic divers en dues assignatures 
diferents i en dues experiències també diferents que 
et facilitaran l’apropament i la inserció al món laboral.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de 
Catalunya està situat al campus. És un centre 
pioner dedicat a la transferència de coneixement 
en aquest sector. És seu del Departament 
d’Innovació Turística d’Eurecat – Centre Tecnològic 
de Catalunya i també acull diferents associacions i 
empreses del sector turístic del territori.

Sortides professionals
Com que el sector del turisme té un caràcter 
innovador que va generant noves sortides 
professionals, podràs exercir activitats variades 
i tindràs oportunitats de treball que no existien 
prèviament. En qualsevol cas, es tracta de 
posicions amb nivells de responsabilitat de càrrecs 
intermedis o direcció d’operacions.

Els àmbits principals d’inserció laboral són, doncs:

• Allotjament
• Restauració
• Intermediació
• Transport i logística
• Planificació i gestió pública de destinacions
• Productes i activitats turístiques
• Formació
• Recerca i consultoria

Mencions*
Menció en Gestió de Destinacions Turístiques
Menció en Gestió Hotelera

*Les mencions i 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.

Podràs cursar diverses 
assignatures en anglès
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Espais i Societats en un Món Global 6

Conceptes Bàsics de Turisme 6

Organització d’Empreses Turístiques 6

Principis d’Economia 6

Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística 6

Comptabilitat Financera 6

Màrqueting Turístic 6

Medi Ambient i Sostenibilitat 6

Tècniques Quantitatives 6

Territori i Cultura 6

ASSIGNATURA ECTS

Gastronomia 4

Pràctiques Externes I 12

Optatives* o Menció 14

Francès II / Alemany II (a escollir) 6

Gestió de la Qualitat Turística 6

Intermediació Turística i OTA 6

Lideratge i Gestió d’Equips 4

Noves Tendències en Turisme 4

Tècniques d’Anàlisi de Dades Turístiques 4

Construcció de Marca i Reputació en Línea 6

Gestió Estratègica d’Esdeveniments 12

Optatives o Menció 4

Treball Fi de Grau 4

Pràctiques Externes II 4

Optatives* 3

Optatives 6

Communication and Guest Experience M1 4

Control Pressupostari i Gestió Financera M1 4

Estratègies de Comercialització i Distribució. 
Revenue Management M1 6

Food and Beverage M1 4

Gestió de Resorts M1 6

Operacions i Processos en Restauració M1 4

Planificació i Projectes en Hoteleria M1 6

Disseny i Creació de Productes Turístics M2  6

Interpretació i Gestió del Patrimoni M2  4

Gestió de Projectes de Planificació Turística M2 6

Paisatge Cultural i Pràctiques Turístiques M2 4

Polítiques i Gestió Pública del Turisme M2 4

Promoció i Informació de la Destinació Turística M2 6

Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques M2 4

Gestió d’Informació Turística en Entorns Digitals 3

Innovació i Emprenedoria 3

Instruments per a la Planificació del 
Desenvolupament Territorial 4

Responsabilitat Social Corporativa 3

Skills in English Communication 3

Planificació i Gestió de l’Enoturisme 3

Planificació i Gestió del Turisme Esportiu i de Salut 3

Comptabilitat de Gestió 6

Desigualtat i Cooperació 6

Espais i Recursos Turístics 6

Introducció al Dret 6

Mercats Turístics 6

Francès I / Alemany I (a escollir una opció) 6

Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial 6

Operacions i Processos en Hoteleria 6

Panorama Turístic Mundial 6

Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 104 ECTS
Assignatures optatives: 46 ECTS
Pràctiques externes: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

M1Menció en Gestió Hotelera
M2Menció en Gestió de Destinacions Turístiques
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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 CIÈNCIES 
JURÍDIQUES

Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona

977 297 000 / osdfcj@urv.cat
 www.fcj.urv.cat

FACULTAT DE TURISME 
I GEOGRAFIA

Campus Vila-seca
C. Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca (Tarragona)

977 297 900 / ftg@urv.cat 
www.ftg.urv.cat

FACULTAT DE LLETRES
 Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona
977 558 382 – 977 297 000

admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat
www.fll.urv.cat

FACULTAT D’ECONOMIA
I EMPRESA

Campus Bellissens
Av. Universitat, 1, 43204 Reus
977 759 801 / osd.fee@urv.cat

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

977 464 030 / cte.secretaria@urv.cat
www.fee.urv.cat

FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

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

977 297 001 / secretaria.scs@urv.cat

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

977 464 038 / cte.secretaria@urv.cat

Seu Baix Penedès
Av. de Palfuriana, 104, 43880 

Coma-ruga (el Vendrell)
977 297 973 / seubaixpenedes@urv.cat

www.fcep.urv.cat


