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Facultat de Química
La Facultat de Química és un centre pioner i amb una sòlida trajectòria de més de 45
anys en la formació de professionals en l’àmbit de la química i la bioquímica. Totes
dues disciplines estan lligades a l’evolució i el desenvolupament de la humanitat, i són
un suport imprescindible per resoldre els reptes futurs en els camps de l’energia, la
salut, la qualitat de vida, el medi ambient, la seguretat alimentària o el disseny de nous
materials.
La nostra localització, prop del complex petroquímic més important del sud d’Europa,
és un factor estratègic per a la proposta formativa. A més, l’àrea de Tarragona és una
zona amb un ric teixit industrial del sector agroalimentari, cosmètic i de tractament
d’aigües, entre d'altres, que compta amb dos potents clústers de recerca d’excel·lència
en Química (Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Eurecat-Centre Tecnològic de
la Química (CTQ) i Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i en bioquímica
(Eurecat-Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Institut d’Investigacions
Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
D’aquesta manera, donem resposta a la demanda de professionals del potent entorn
industrial de Tarragona i d’investigadors que puguin liderar la recerca dels propers anys.
El nostre model docent destaca per l’àmplia experiència docent i investigadora del
professorat, l’aplicació de les noves tecnologies, la innovació docent i, sobretot,
l’experimentació tant al laboratori com a la indústria. Els estudiants del nostre
centre tenen un alt grau d’inserció laboral, ja que són valorats molt positivament en
l’àmbit professional, tant per la formació com per les capacitats d’iniciativa, relació,
comunicació i adaptació a entorns canviants.
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Gaudeix d’una formació
de qualitat
Els dos graus de la Facultat són els únics de les
seves disciplines que ha reconegut l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) amb el segell d’acreditació amb excel·lència
i, que a més, han rebut el reconeixement per la
interacció excel·lent entre recerca i docència.
D’acord amb l’U-ranking 2017, 2018 i 2019, elaborat
per la Fundación BBVA i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques, som la millor
universitat de l’Estat espanyol per estudiar Química
i Bioquímica.

Aprèn de forma
innovadora i propera
Gaudeix d’un tracte personalitzat, grups reduïts
i una relació propera amb el professorat.
Disposaràs de diversos serveis de suport en el teu
aprenentatge:
• Cursos de preparació en Química, Física i
Matemàtiques opcionals i gratuïts, amb què podràs
reforçar els coneixements i t’ajudaran a començar
el grau amb seguretat i èxit.
• Jornada d’Iniciació a la Vida Universitària, amb
què coneixeràs el funcionament i els serveis de la
URV.
• Durant tot el grau, tindràs un professor o
professora de referència que et guiarà en el teu
aprenentatge acadèmicament i professionalment.
• A primer curs, un estudiant mentor dels cursos
avançats t’ajudarà a integrar-te a la universitat i
amb els estudis.
• Podràs completar el grau amb cursos de formació
en temes mediambientals, d’innovació i d’orientació
laboral.

Augmenta les teves
oportunitats laborals
A banda dels coneixements específics, adquiriràs
les competències transversals per al teu
desenvolupament professional, com la gestió i la
comunicació efectiva de la informació, el treball
en equip i la resolució eficient de problemes
complexos, entre d’altres.
Podràs fer pràctiques externes tant curriculars com
extracurriculars, així com el treball de fi de grau
en una de les 50 empreses i centres de recerca
que col·laboren en la formació dels estudiants. En
aquest sentit, al curs 2018-19 la Facultat va signar
302 convenis de pràctiques, dels quals 97 van
ser de pràctiques extracurriculars de grau; 137 de
pràctiques curriculars de grau i treball de fi de grau,
i 68, de treball de fi de màster.

Estudia en un entorn
internacional
Tindràs l’oportunitat de fer una estada en qualsevol
de les nombroses universitats amb què la Facultat
té conveni: Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia,
Polònia, els Estats Units, Brasil, Argentina o Mèxic,
entre d’altres.

Els estudiants del Grau de Química també poden
cursar un semestre a la Universitat d’Arizona (EUA)
a través d’un dels programes study abroad de la URV.
A més, volem traslladar aquests programes a altres
universitats de prestigi per a tots dos graus i establir
una doble titulació internacional.

Serveis i instal·lacions
La Facultat es troba al campus Sescelades, a uns 20
minuts a peu del centre de Tarragona. Els autobusos
urbans i interurbans connecten directament el campus
amb les localitats més properes.
El centre disposa d’unes instal·lacions excel·lents
i modernes (aules i laboratoris) dissenyades
específicament per assegurar-te un aprenentatge de
qualitat. Durant els teus estudis de grau també tindràs
l’oportunitat de fer servir equipament avançat que
utilitzen els grups de recerca per a la investigació, que
es troba al Servei de Recursos Científics i Tècnics.
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i
la Investigació (CRAI) del campus Sescelades posa
al teu abast un ampli ventall de serveis per facilitarte l’aprenentatge, com la biblioteca, espais d’estudi
individuals i per a grups amb mitjans multimèdia,
assessorament i materials per a l’aprenentatge de
llengües, i formació per millorar les teves competències
informàtiques i de gestió de la informació.

Oferta formativa
Graus

• Química
• Bioquímica i Biologia Molecular

Dobles graus

• Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

Màsters universitaris
•
•
•
•

Genètica, Física i Química Forense
Nutrició i Metabolisme
Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Títols propis i formació continuada

• Màster en Eines per al Desenvolupament
Professional a la Indústria
• Diploma de postgrau en Indústria Cosmètica i
Dermofarmàcia
• Curs La Indústria 4.0 Excel·lència Operacional i
Eines LEAN

Doctorat

• Ciència i Tecnologia Química
• Nutrició i Metabolisme
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GRAU DE QUÍMICA
La química és la ciència fonamental que estudia l'estructura i el comportament
de la matèria i els canvis que s'hi produeixen a escala molecular. Amb el grau de
Química obtindràs les eines per entendre les propietats i les transformacions de
les substàncies de forma teòrica i pràctica, i et prepararàs per ser un professional
competent, qualificat i amb capacitat per dur a terme la teva activitat tant a la
indústria com en centres de formació o de recerca.
Tens dues opcions a l’hora de matricular-te al grau de Química: el grup amb
docència en català/castellà i el grup de llengua anglesa. Totes dues opcions
tenen el mateix programa formatiu i el mateix preu, però en llengües diferents.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 60 (modalitat català / castellà)
30 (modalitat anglès)

Llengües: català, castellà, i anglès
Nota de tall juny 2019:
modalitat català/castellà 8,386
modalitat anglès 5,0

Horari 1r curs: matins
i alguna tarda

Perfil recomanat

Mencions*

És recomanable que tinguis coneixements sòlids de
química, física, matemàtiques i d'informàtica. A més,
domini oral i escrit de català i castellà i un nivell mitjà
d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Química Industrial i Aplicada
Química per a la Investigació i el Desenvolupament

Per cursar el grau de Química en anglès cal que
tinguis com a mínim el nivell B1 d’anglès, tot i que et
recomanem el nivell B2.

Per què estudiar el grau
de Química a la URV?
Perquè estudiaràs en la millor universitat de l'Estat
espanyol per al grau de Química, d'acord amb l'Urànquing de 2019, 2018 i 2017 (Fundación BBVA i IVIE).
És l’únic grau de Química de Catalunya que ha
obtingut el segell d'excel·lència de l'Agència de
Qualitat Universitària (AQU) i també l'acreditació
excel·lent per la interacció entre recerca i docència.
DOW Chemical ha escollit la URV com una de les vuit
universitats estratègiques a Europa, Àfrica i Orient
Mitjà d'entre 8.000 centres universitaris.
Formaràs part del Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud, un referent mundial en coneixement,
recerca i competitivitat en les àrees de química i
energia.
El centre és a prop del complex petroquímic més
important del sud d'Europa.
Si ets estudiant del grau de Química en català/castellà,
també tindràs l'opció de cursar algunes assignatures
en llengua anglesa.
Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca
reconeguts internacionalment.
Et facilitarem l’accés a programes de mobilitat amb
universitats i empreses d’arreu del món.
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Sortides professionals
Podràs exercir la teva carrera professional com
a directiu o directiva, responsable de producció,
responsable de medi ambient, responsable de
laboratori, comercial, consultor o consultora,
investigador o investigadora i docent, en els àmbits
laborals següents:
• Aeroespacial.
• Agroquímic.
• Alimentari.
• Ceràmic.
• Cosmètic i perfums.
• Electrònica.
• Energia.
• Enginyeria.
• Ensenyament.
• Farmacèutic.
• Plàstics i polímers.
• Materials.

• Metal·lúrgic.
• Medi ambient.
• Nanotecnologia.
• Petroquímic.
• Pintures.
• Reciclatge.
• Sanitari.
• Tèxtil.
• Tractament d'aigües i de residus.
• Química fina.
• Química nuclear.

Sectors d'ocupació
(Titulats i titulades en Química URV)

Mira el
vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 126 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Ciutadania

3

Estadística Aplicada

6

Compostos Inorgànics Avançats

9

Física I

3

Enginyeria Química

6

Matemàtiques

9

Espectroscòpia i Cinètica Química

9

Química I

6

Laboratori de Química Analítica

3

Bioquímica

6

Laboratori de Química Física

3

Complements de Química

6

Laboratori de Química Inorgànica

3

Física II

6

Laboratori de Química Orgànica

3

Informàtica i Documentació

6

Síntesi Orgànica

Química II

6

Tècniques de Separació

Anàlisi Instrumental

9

Química Inorgànica I

9

Termodinàmica i Fenòmens de Transport

9

Cristal·lografia

3

Química Analítica

6

Química Orgànica I

6

Estructura Molecular

6

Química Inorgànica II

6

Química Orgànica II

6

3r curs

Biologia

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Determinació Estructural de Compostos Orgànics

4,5
5
4,5

Laboratori de Química Orgànica Avançada

3

Quimiometria

4

Ciència de Materials

6

Optatives*

30

Pràctiques Externes

12

Treball de Fi de Grau

12

*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.
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GRAU DE BIOQUÍMICA
I BIOLOGIA MOLECULAR
La bioquímica és l’estudi de la vida a escala molecular, i per tant de les reaccions
que tenen lloc en els éssers vius per realitzar els seves funcions. Amb el grau
de Bioquímica i Biologia Molecular obtindràs les eines per treballar en el
laboratori, dissenyar experiments i avaluar-ne els resultats obtinguts, apreciar
les implicacions ètiques, socials i ambientals de l’àmbit, entendre i generar
coneixement sobre els mecanismes moleculars dels processos biològics així com
aplicar-lo per millorar la qualitat de vida. Et prepararàs per ser un professional
capaç d’aplicar tot el coneixement adquirit per resoldre necessitats globals
relacionades amb la salut, l’envelliment i la nutrició, entre d'altres.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40
(modalitat català / castellà / anglès)

Horari 1r curs: matins i alguna tarda
Llengües: català, castellà, i anglès
Nota de tall juny 2019: 11,199

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis coneixements sòlids
de biologia, química, matemàtiques, física i
d'informàtica. A més, de domini oral i escrit de català
i castellà. També es recomana un nivell mitjà d'una
llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Podràs exercir la teva carrera professional com a
responsable de laboratori, directiu
o directiva, consultor o consultora, comercial,
investigador o investigadora, docent,
en els àmbits laborals següents:

Per què estudiar el grau
de Bioquímica i Biotecnologia
Molecular a la URV?
Perquè estudiaràs en la millor universitat de l'Estat
espanyol per al grau de Bioquímica, d'acord amb l'Urànquing de 2019, 2018 i 2017 (Fundación BBVA i IVIE).
Et graduaràs en l’únic grau de Bioquímica de
Catalunya que ha obtingut el segell d'excel·lència de
l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i també
l'acreditació d'una interacció excel·lent entre recerca i
docència.
Formaràs part del Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud, un referent mundial en coneixement,
recerca i competitivitat en les àrees de nutrició i salut.
A més, tindràs opció de cursar algunes assignatures en
llengua anglesa.
Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca
reconeguts internacionalment.
Et facilitarem l’accés a programes de mobilitat amb
universitats i empreses d’arreu del món.

Mencions*
Bioquímica Clínica i Forense
Nutrició Molecular
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• Alimentari.
• Biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular,
desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
• Cosmètic.
• Ensenyament.
• Farmacèutic.
• Medi ambient.
• Químic.
• Sanitari.
• Tractament d’aigües.
• Valorització de residus.

Sectors d'ocupació
(Titulats i titulades en Bioquímica i Biotecnologia
Molecular URV)

Mira el
vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 123 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Genètica Molecular i Enginyeria Genètica

6

Estadística

6

Immunologia

6

Física I

3

Metabolisme i la seva Regulació

9

Matemàtiques

9

Química I

6

Metodologia i Experimentació en Biociències
Moleculars I

3

Biologia Cel·lular

6

Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

6

Bioquímica

6

Biologia Molecular de Sistemes

6

Genètica

6

Bioquímica de la Nutrició

6

Física II

6

Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

6

Química II

6

Metabolisme de Microorganismes

6

Metabolisme Vegetal

3

Metodologia i Experimentació en Biociències
Moleculars II

3

Biologia Animal i Vegetal

6

Estructura i Funció de Biomolècules

6

Enzimologia

6

Metodologia i Experimentació en Bioquímica

6

Química Orgànica

6

Biofísica

6

Bioinformàtica

6

Expressió i Replicació Gèniques

6

Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

6

Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular

6

3r curs

Biologia

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 15 ECTS

Bioètica i Societat

3

Optatives*

30

Pràctiques Externes

12

Treball de Fi de Grau

15

*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.
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DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA
I BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
La bioquímica estudia la vida a escala molecular i la biotecnologia agrupa les
disciplines de les ciències de la vida i de l'enginyeria amb el propòsit de dissenyar
i aplicar organismes, cèl·lules i biomolècules amb un elevat valor afegit als camps
industrial, biomèdic, ambiental, etc.
Amb aquest doble grau entendràs i generaràs nous coneixements sobre els
processos que els éssers vius duen a terme per realitzar les seves funcions,
milloraràs els processos industrials derivats d'aquest coneixement i en
desenvoluparàs de nous.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 306
Places: 15

Horari 1r curs: matins i alguna tarda
Llengües: català, castellà, i anglès
Nota de tall juny 2019: 12,768

Perfil recomanat

Mencions*

És recomanable que tinguis coneixements sòlids de
biologia, química, matemàtiques i física. A més de
dominar el català i el castellà tant oral com escrit,
cal que tinguis un nivell mitjà d’informàtica i d’una
llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Biotecnologia d’Aliments
Biotecnologia Biomèdica
Bioquímica Clínica i Forense
Nutrició Molecular

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?
Obtindràs dos títols oficials de grau que cursaràs de
manera simultània, en cinc cursos.
La URV és l’única universitat que ofereix aquesta
doble titulació a l'Estat espanyol.
Formaràs part del Campus d’Excel·lència
Internacional Catalunya Sud, un referent mundial en
coneixement, recerca i competitivitat en les àrees de
nutrició i salut.
Tindràs opció de cursar algunes assignatures en
llengua anglesa.
Podràs fer pràctiques en empreses i centres de
recerca reconeguts internacionalment.
Et facilitarem l’accés a programes de mobilitat amb
universitats i empreses d'arreu del món.

Sortides professionals
Podràs exercir la teva carrera professional com a
responsable de laboratori, directiu
o directiva, consultor o consultora, comercial,
investigador o investigadora, docent,
en els àmbits laborals següents:
• Alimentari.
• Biocatalitzadors.
• Bioinformàtica.
• Biomedicina.
• Bioreactors.
• Biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular,
desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
• Cosmètic.
• Farmacèutic.
• Indústria biotecnològica.
• Medi ambient.
• Processos de fermentació industrial.
• Químic.
• Sanitari.
• Tractament d'aigües.
• Valorització de residus.
• Docència.

*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.
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L’avantatge de la doble titulació
és que combina les sortides
professionals tant del grau de
Biotecnologia com del grau de
Bioquímica i Biologia Molecular

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 180 ECTS
ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

Metabolisme i la seva Regulació

9

Matemàtiques

9

Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

6

Estadística

6

Immunologia

6

Química I

6

Microbiologia

6

Física I

3

Biologia Cel·lular

6

Metodologia i Experimentació en Biociències
Moleculars II

3

Genètica

6

Metabolisme de Microorganismes

6

Física II

6

Metabolisme Vegetal

3

Bioquímica

6

Biologia Molecular de Sistemes

6

Química II

6

Química Orgànica

6

Enzimologia

6

Estructura i Funció de Biomolècules

6

Metodologia i Experimentació en Bioquímica

6

Biologia Animal i Vegetal

6

Expressió i Replicació Gèniques

6

Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

6

Bioinformàtica

6

Biofísica

6

Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular

6

Cultius Cel·lulars

4

**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.

4t curs

3r curs

6

5è curs

2n curs

1r curs

Biologia

Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 15+9 ECTS

Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

6

Termodinàmica i Cinètica

4

Enginyeria Bioquímica

6

Aspectes Legals, Socials i Comunicatius

6

Economia i Gestió d'Empreses

6

Genètica Molecular

6

Tecnologia de l'ADN Recombinant

6

Bioquímica de la Nutrició

6

Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal

6

Biotecnologia Molecular Microbiana

4

Enginyeria de Bioreactors

4

Química Analítica Instrumental

4

Processos de Separació i Purificació

4

Processos i Productes Biotecnològics

3

Cultius Cel·lulars

4

Optatives*

30

Pràctiques Externes

12

Treball de Fi de Grau

15

Treball de Fi de Grau
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

FACULTAT DE QUÍMICA
Campus Sescelades
C/ Marcel·lí Domingo, 1, 43007 Tarragona
977 559 799 / deganat.fq@urv.cat / www.fq.urv.cat
facebook.com/quimicaURV
twitter.com/quimicaURV
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