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La ciutat de Lleida

Lleida és una ciutat dinàmica, culturalment activa, ben comunicada i situada en un entorn mediambiental i 
territorial únic. És el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior.

Basa la seua economia en el sector agroalimentari i en les activitats comercials i de serveis públics i privats. 
Cal destacar, per la seua potència i pel seu arrelament, el comerç de la ciutat de Lleida, que genera una molt 
important àrea d’influència.

La ciutat s’estèn al voltant del turó de la Seu Vella, si-
tuat al marge dret del riu Segre, i es troba a uns 155 
m d’altitud, distant 150 km de Barcelona,140 km de 
Saragossa i 90 km del litoral mediterrani i 150 km dels 
Pirineus. A més, està molt ben comunicada amb la 
resta de Catalunya i amb Espanya per xarxa viària, 
amb trens d’alta velocitat i autobusos. Compta també 
amb un aeroport, Lleida- Alguaire. Quant a la mobilitat 
interna, la ciutat disposa d’una xarxa municipal d’au-
tobusos que connecten tots els campus universitaris, 
també té carril bici, servei de taxi i transport públic ex-
traurbà.

Pel que fa a l’oferta cultural i de lleure, a Lleida s’hi 
pot trobar tot tipus d’exposicions, fires, museus, mú-
sica, teatre, festivals de cinema, de jazz i de titelles. 
Els espais i equipaments culturals més destacats són: 
la Llotja, l’Auditori Enric Granados, el Centre d’Art La 
Panera, el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal o el 
Museu Morera. Lleida és una ciutat amb una impor-
tant història i patrimoni, del qual es pot gaudir visitant 
el Museu de la Paeria o bé passejant per alguns dels 
seus monuments més destacables, com la Seu Vella, 
les esglésies de Sant Llorenç i de Sant Martí, el Palau 
de la Paeria, l’antic Hospital de Santa Maria, la Cate-
dral Nova o, per descomptat, l’edifici del Rectorat o el 
campus de Cappont de la UdL.

Tampoc s’ha d’oblidar que la riquesa natural de l’en-
torn de Lleida permet passejar, fer esport i estar en 
contacte amb la natura sense sortir de la localitat, con-
cretament, al Parc de la Mitjana, un espai de quasi 90 
hectàrees situat en un dels extrems de la ciutat, i que 
l’any 1979 va ser declarat àrea d’interès natural. Qui 
estudia a la UdL té també l’oportunitat d’aprofitar la 
seua estada per gaudir de les festes tradicionals de 
Lleida, com les Festes de Maig i l’Aplec del Caragol, o 
de la rica i variada oferta de lleure juvenil.

Arreu del territori de la província s’escampa una ex-
tensa i variada mostra d’art i arquitectura en la qual 
s’aplega la concentració d’art romànic més important 
d’Europa, declarada per la UNESCO patrimoni mun-
dial: la Vall de Boí.

Cal remarcar que Lleida és una terra d’excepcional be-
llesa per als aficionats a la natura, és líder en esports 
d’aventura, esquí, senderisme, amb senders de gran 
recorregut, bicicletes tot terreny, passejades a cavall, 
etc. Gràcies a la seua diversitat d’espais naturals, amb 
l’únic parc nacional de Catalunya —Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici—, els seus cabalosos rius, ideals 
per a la pràctica del ràfting, i els més de 500 llacs per 
conèixer, el territori lleidatà és ple de racons per des-
cobrir i compartir les emocions més sorprenents.
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Per què la UdL?

Universitat amb reconegut prestigi acadèmic i social.

Universitat a mida de l’estudiantat, amb un tracte 
individualitzat.

Universitat pionera a Catalunya en formació dual.

Ampli programa propi de beques i ajuts a l’estudiantat.

Titulacions oficials a preus públics.

Pràctiques en empreses obligatòries en tots els 
graus.

Oferta de titulacions úniques.

Facilitat per participar en programes de mobilitat 
acadèmica, que permeten estudiar en altres 
universitats.

Programa d’orientació i inserció laboral per fomentar 
i facilitar l’entrada al mercat laboral de l’estudiantat i 
persones titulades.

Recerca i docència connectades, a través dels 
grups, instituts i centres de recerca.

Activitats culturals i de lleure.

Universitat solidària que ofereix formació i experiència 
en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament 
internacional.

Primera universitat de Catalunya, fundada l’any 1297.

Campus d’Excel·lència Internacional Vall de l’Ebre 
(Campus Iberus).

Instal·lacions noves, modernes i altament equipades. 
Biblioteques distingides amb certificat de qualitat.

Ciutat amb una alta qualitat de vida, dinàmica i 
oberta.

Allotjament assequible: habitacions per llogar a partir 
de 150 euros, residències universitàries i habitatges 
universitaris.

Serveis
destacats per a 
l’estudiantat
http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Activitats culturals
Allotjament i residències universitàries
Beques i ajuts propis
Esports
Llengües
Mobilitat
Servei d’atenció psicològica a l’estudiantat
Servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les dones
Servei d’orientació laboral i borsa de treball
Voluntariat i cooperació
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Centres de la UdL

CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS

Facultat de Lletres
Tel. 973 702 108
lletres.secretariacentre@udl.cat
www.lletres.udl.cat

Facultat de Dret,
Economia i Turisme
Tel. 973 703 200
fdet.secretariadeganat@udl.cat
www.fdet.udl.cat

Escola Politècnica Superior
Tel. 973 702 705
eps.secretariadireccio@udl.cat
www.eps.udl.cat

Facultat d’Educació,
Psicologia i Treball Social
Tel. 973 706 501
fepts.secretariadeganat@udl.cat
www.fepts.udl.cat

Facultat de Medicina
Tel. 973 702 400
medicina.secretariadeganat@
udl.cat
www.medicina.udl.cat

Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia
Tel. 973 702 443
fif.secretariadeganat@udl.cat
www.fif.udl.cat

Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària
Tel. 973 702 089
etsea.secretariadireccio@udl.cat
www.etsea.udl.cat

Tel. 938 035 300
igualada.info@udl.cat
www.campusigualada.udl.cat

Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
Tel. 973 272 022
inefclleida@inefc.es
www.inefc.cat

Escola Universitària de
Relacions Laborals
Tel. 973 248 993
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es

Escola Universitària
de Turisme Ostelea
Tel. 932 812 380 
info@ostelea.com
www.ostelea.com

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UdL
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Estructura dels estudis universitaris.
Grau, màster i doctorat

 http://www.udl.cat/ca/estudis/

Els estudis oficials que es poden cursar a la UdL s’es-
tructuren en tres nivells: grau, màster i doctorat.

Els graus són estudis que tenen com a finalitat l’obten-
ció d’una formació orientada a l’exercici professional. 
Tenen 240 crèdits ECTS, que es cursen en un període 
de 4 anys. Excepcionalment, alguns graus que habili-
ten per exercir professions regulades per l’administració 
tenen més crèdits, per exemple, Medicina, que té 360 
crèdits que es cursen en 6 anys.

Tots els graus s’adscriuen a alguna d’aquestes cinc 
branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, 
ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i en-
ginyeria i arquitectura. L’adscripció a una branca marca 
les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar els 
primers anys.

En els plans d’estudis de grau hi ha matèries bàsiques, 
obligatòries i optatives; pràctiques externes en empre-
ses o institucions; matèries que garanteixen el coneixe-
ment d’una tercera llengua, preferentment l’anglès, i un 
treball de fi de grau.

El títol oficial que s’obté després d’haver superat 
aquests estudis és el de graduat o graduada.

La UdL també disposa d’una Escola d’Idiomes on l’es-
tudiant pot seguir cursos de llengües estrangeres, que 
li permetran complir amb el requisit d’obtenir l’acredita-
ció del nivell B2 en finalitzar els seus estudis de grau.  

Accés
a la universitat

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
Per determinar els requisits específics per sol·licitar 
l’admissió a la universitat podeu consultar la web del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, i les webs de la UdL de l’Oficina de les 
Proves d’Accés a la Universitat i del Servei de Gestió 
Acadèmica.

Així mateix, a l’Escola d’Idiomes de la UdL pot realitzar 
els exàmens per aconseguir l’acreditació oficial d’una 
tercera llengua.

El suplement europeu al títol (SET) és un document 
que acompanya el títol universitari oficial, que reflec-
teix de manera clara i personalitzada la informació 
unificada dels estudis cursats, els resultats obtinguts 
i les capacitats professionals adquirides; en definitiva, 
la formació real de cada titulat o titulada. Així, el SET 
incrementa la transparència de les diverses titulacions 
d’ensenyament superior europees i facilita que les ins-
titucions puguin reconèixer-ne el valor acadèmic i pro-
fessional.

Els màsters universitaris tenen com a finalitat que l’es-
tudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter 
multidisciplinari i orientada, bé a l’especialització aca-
dèmica o professional, bé a la iniciació en tasques in-
vestigadores.

S’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de 
grau (o altres títols universitaris oficials com les llicencia-
tures, per exemple). Poden tenir entre 60 i 120 crèdits 
ECTS, que cal cursar en 1 o 2 anys.

El doctorat dóna dret a obtenir el títol de doctor o doc-
tora. Implica l’especialització de l’estudiant en la seua 
formació acadèmica o investigadora. Per accedir-hi 
s’ha d’haver cursat un màster universitari o un grau de 
300 crèdits o més.
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Àmbit d’Arts i Humanitats 
i de Ciències Socials i 
Jurídiques

Arts i Humanitats
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Estudis Anglesos

Filologia Catalana i Estudis Occitans

Filologia Hispànica

Geografia

Geografia i Turisme (doble grau)

Història

Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Història, Geografia i Història de l’Art (UOC-UdL)

Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos (doble grau)

Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Catalana i Estudis Occitans (doble grau)

Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica (doble grau)

Ciències Socials i Jurídiques
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Lleida i Campus Igualada)

Administració i Direcció d’Empreses i Turisme (doble grau)

Dret

Dret i Administració i Direcció d’Empreses (doble grau)

Educació Infantil

Educació Infantil i Educació Primària (doble grau)

Educació Primària

Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (doble grau)

Educació Social

Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses (doble grau)

Relacions Laborals i Recursos Humans

Treball Social

Turisme

Turisme i Oci

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
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Comunicació i Periodisme Audiovisuals

www.audiovisual-periodisme.udl.cat
El grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals s’estructura d’acord amb una lògica molt clara, i entenem que molt pertinent per a l’eficàcia 
pedagògica: durant els primers cursos s’hi impartiran les assignatures més introductòries o generalistes, i no tan sols en el camp més teòric 
sinó que també en l’àmbit més aplicat. El currículum docent del grau és molt exhaustiu quant als àmbits que poden resultar útils per a la 
formació d’un futur professional del periodisme i de la comunicació, entesos aquests àmbits en un sentit molt ampli. Més enllà, la formació 
prevista pretén desvetllar àmbits d’interès molt diversos entre els nostres estudiants.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

7,546

 - Cultura Audiovisual
 - Dibuix Artístic
 - Disseny
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés L’estudiantat que pogués estar interessat o predisposat per als estudis de grau podria 
presentar algunes de les característiques que mencionem a continuació: a) interès 
pel món de la imatge i el so, en les seves múltiples facetes; capacitat discursiva 
audiovisual; experiència professional sense formació específica en llocs relacionats amb 
el periodisme i la comunicació audiovisual; interès en la informació d’actualitat; capacitat 
crítica i curiositat per la comprensió dels fets quotidians (requisit per a la investigació 
periodística); formació no regalada relacionada amb la titulació (cursos i similars)

Places de nou ingrés 60 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres (tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.
cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 25,04 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Comunicació i Periodisme Audiovisuals es poden agrupar al voltant d’una sèrie de grans 
eixos o directrius:

 � - Redactor/a d’informació periodística en qualsevol tipus de suport.
 � - Director/a i realitzador/a audiovisual.
 � - Redactor/a responsable de premsa o Comunicació Institucional.
 � - Productor/a i gestor/a de continguts audiovisuals i multimèdia.
 � - Gestor/a de portals i editor/a de continguts.
 � - Gestor/a d’empreses de Comunicació.
 � - Guionista audiovisual.
 � - Dissenyador/a de producció i postprodució sonora i visual.
 � - Investigador/a, docent i consultor/a de comunicació.
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 36 24 60
2n curs 24 36 60
3r curs 48 12 60
4t curs 6 Treball Fi de Grau + 18

Pràctiques
36 60

Total 60 132 48 240

1r curs

1r semestre
 . Anàlisi i creació de continguts en xarxa
 . Anglès oral iescrit per als mitjans de comunicació
 . Expressió Audiovisual
 . Història dels mitjans de comunicació de masses
 . Introducció a les TIC. Comunicació audiovisual

2n semestre
 . Castellà oral i escrit per als mitjans de comunicació
 . Fonaments del periodisme
 . Indústries culturals
 . Introducció a les TIC. Periodisme
 . Teoria de la comunicació

2n curs

1r semestre
 . Estructura de la comunicació i de la informació
 . Història del cinema
 . Política, economia i societat actual
 . Redacció periodistica. Gèneres descriptius
 . Narrativa audiovisual

2n semestre
 . Català oral i escrit per als mitjans de comunicació
 . Redacció periodística. Gèneres interpretatius
 . Sociologia i psicologia de la comunicació
 . Teoria i pràctica de la producció de so i locució
 . Realització audiovisual

3r curs

1r semestre
 . Comunicació política i opinió pública
 . Gestió d’empreses de comunicació
 . Postproducció audiovisual
 . Ràdio

Optatives:
 . Producció Audiovisual
 . Teoria i Tècnica de la Fotografia i del Fotoperiodisme
 . Narrativa Interactiva
 . Disseny i Creació Multimèdia

2n semestre
 . Comunicació corporativa
 . Dret i ètica de la comunicació i la informació
 . Mètodes de recerca en comunicació
 . Publicitat

Optatives:
 . Gèneres televisius
 . Periodisme digital
 . Gèneres i formats per a internet i noves plataformes

4t curs

2n semestre
 . Pràctiques acadèmiques externes
 . Treball final de Grau

Optatives
Menció en creació de continguts audiovisual

 . Anàlisi de les audiències
 . Documental
 . Ficció audiovisual contemporània
 . Guió audiovisual
 . Noves tendències en la televisió i la convergència digital
 . Producció audiovisual
 . Taller de creació audiovisual
 . Gèneres i formats per a internet i noves plataformes
 . Gèneres televisius

Menció en creació de continguts informatius
 . Anàlisi de les audiències
 . Documental
 . Periodisme especialitzat. Economia i política
 . Periodisme especialitzat. Societat i cultura
 . Programes informatius per a la televisió
 . Taller de creació periodística
 . Teoria i tècnica de la fotografia i del fotoperiodisme
 . Gabinet de comunicació 
 . Periodisme digital

Menció en creació de continguts per a internet
 . Disseny i creació multimèdia
 . Documental
 . Gestió de continguts i anàlisi d’usos d’internet 
 . Introducció a la programació web
 . Narrativa interactiva
 . Noves tendències en la televisió i la convergencia digital
 . Taller de creació multimèdia
 . Gèneres i formats per a internet i noves plataformes
 . Periodisme digital
 . Matèria transversal
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Estudis Anglesos

www.estudisanglesos.udl.cat

El grau en Estudis Anglesos pretén formar persones que vulguin especialitzar-se en qualsevol àmbit de coneixement i professional per al qual 
la llengua anglesa sigui una eina fonamental. Per això, el grau posa èmfasi, en primer lloc, a aprofundir al màxim les destreses tant orals com 
escrites en aquesta llengua fins a arribar a un nivell qualificat com a Expert (Marc comú europeu de referència per a les llengües). En segon
lloc, el grau en Estudis Anglesos incideix en l’aprenentatge de continguts i l’adquisició de competències en tres àmbits clau per al coneixement 
exhaustiu de l’anglès com són la literatura escrita en llengua anglesa, la cultura dels països de parla anglesa i la lingüística aplicada als usos 
de l’anglès com a llengua de comunicació internacional.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2: 5,000

 - Grec
 - Història de la Filosofia
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés La titulació es dirigeix, especialment a estudiants amb interessos als dos àmbits 
de coneixement de la llengua i la literatura, de les humanitats i de l’educació, i amb 
interessos en els camps professionals de l’ensenyament i la investigació, al món editorial, 
la planificació i l’assessorament lingüístics, i en mitjans de comunicació, la creació i 
la traducció literàries, i la gestió del patrimoni cultural. L’interès per la llengua anglesa 
implica l’apertura a desenvolupar totes aquestes possibilitats a l’àmbit internacional.

Places de nou ingrés 40 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Anglès, francès, català i castellà
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món 
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Estudis Anglesos es poden agrupar al voltant d’una sèrie de grans eixos o directrius:
 � - Ensenyament de l’anglès i altres idiomes
 � - Ensenyament de la literatura en anglès
 � - Traducció anglès-català-espanyol
 � - Correcció i edició de textos
 � - Assessoria lingüística i cultural
 � - Mediació lingüística i cultural (anglès-català-espanyol)
 � - Tecnologia lingüística
 � - Relacions públiques
 � - Responsable exterior d’empreses d’importació i exportació
 � - Expert en comunicació
 � - Creació literària (anglès)
 � - Crítica literària
 � - Gestió cultural
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Estudis Anglesos 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits: Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 42 6 12 60
2n curs 24 24 12 60
3r curs 48 12 60
4t curs 12 + 6 Treball Fi de Grau

+ 6 Pràctiques
36 60

Total 66 102 72 240

1r curs

1r semestre
 . English for academic purposes 
 . Introducció a la lingüística
 . Introduction to English-speaking countries
 . Historical overview of literature in English

Optatives:
 . Developing oral skills in English
 . Francès I

2n semestre
 . General English I
 . Analysing English texts
 . Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques
 . English phonetics and phonology

Optatives:
 . Developing written skills in English
 . Francès II

2n curs

1r semestre
 . General English II
 . Introduction to literary studies
 . Grammar and meaning in English
 . History and society of the United Kingdom

Optatives:
 . English as a global language
 . Autobiography in English

2n semestre
 . General English III
 . Tools for research in English studies
 . English Language in context
 . The short story in English

Optatives:
 . Languages in contrast and in contact
 . Literature and cinema in English

3r curs

1r semestre
 . Academic and creative writing
 . Drama in English
 . History of the English Language
 . The novel in English

Optatives:
 . Literary Aesthetics
 . Second Language acquisition

2n semestre
 . Advanced English: speaking and writing
 . English applied linguistics
 . History and society of the United States
 . Poetry in English

Optatives:
 . Theatre workshops in English
 . Translation (English)

4t curs

1r semestre
 . Critical theory and English literature
 . Culture and society of English-speaking countries

Optatives:
 . Ideology, society and discourse in English
 . Literature and entertainment management workshop
 . Popular culture in English and the contemporary world
 . Special topics in English language and linguistics

2n semestre
 . Pràcticum

Optatives:
 . Comparative literature in English
 . English for technical and professional purposes
 . Intercultural communication and mediation in English
 . Special topics in English literature and culture
 . Workshop in advanced written skills in English

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau
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Filologia Catalana i Estudis Occitans

www.estudiscatalans.udl.cat

El grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans persegueix diversos objectius. En l’àmbit de l’EXPRESSIÓ, vol capacitar els estudiants, a 
partir del domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana (a més del castellà i de l’anglès), per expressar-s’hi 
amb correcció i competència. En l’àmbit de la DOCÈNCIA, els prepara per desenvolupar l’ensenyament del català i l’occità com a llengües 
cooficials del territori, com també de les respectives literatures. En el de la INVESTIGACIÓ, els forma per poder realitzar estudis de postgrau 
propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i per dur a terme futurs projectes de recerca. En els camps de la PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ 
LINGÜÍSTIQUES, els vol capacitar per realitzar processos de planificació lingüística en els sectors públic i privat, a partir del coneixement 
de la dimensió sociolingüística de les llengües catalana i occitana, i també per dur a terme funcions de mediació lingüística en contextos 
interculturals. Paral ·lelament, en l’àmbit de l’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC, els vol capacitar per realitzar tasques d’assessorament 
respecte a les llengües catalana i occitana tant en l’Administració pública com en empreses i institucions privades. En l’àmbit de la GESTIÓ DE 
PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARI, els forma per a l’anàlisi i l’avaluació del patrimoni de la llengua i la literatura tant catalanes com occitanes, 
i per gestionar-lo tot afrontant els reptes de la tecnologia digital. I en el SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ, els prepara 
per assumir les tasques professionals vinculades amb el món de les editorials i els mitjans de comunicació, des de la correcció i l’edició 
fins a l’assessorament tant lingüístic com literari. Pretén formar persones que vulguin especialitzar-se en qualsevol àmbit de coneixement i 
professional per al qual la llengua anglesa sigui una eina fonamental.
Per això, el grau posa èmfasi, en primer lloc, a aprofundir al màxim les destreses tant orals com escrites en aquesta llengua fins a arribar a 
un nivell qualificat com a Expert (Marc comú europeu de referència per a les llengües). En segon lloc, el grau en Estudis Anglesos incideix en 
l’aprenentatge de continguts i l’adquisició de competències en tres àmbits clau per al coneixement exhaustiu de l’anglès com són la literatura 
escrita en llengua anglesa, la cultura dels països de parla anglesa i la lingüística aplicada als usos de l’anglès com a llengua de comunicació 
internacional.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

Grec
Història de la Filosofia
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5+entrevista personal
Titulats universitaris 5

Perfil d’ingrés La titulació es dirigeix especialment a estudiants amb interessos en els àmbits 
de coneixement de la llengua i la literatura, de les humanitats i de l’educació i amb 
interessos en els camps professionals de l’ensenyament i la investigació, el món editorial, 
la planificació i l’assessorament lingüístics a institucions i en mitjans de comunicació, la 
creació i la traducció literàries, i la gestió del patrimoni cultural. Son adequats, per al 
desenvolupament de la titulació, coneixements generals de llengua i literatura, així com 
de les humanitats, i també capacitats bàsiques d’expressió oral i escrita, i d’interpretació 
i de raonament crític, així com d’organització en el treball.

Places de nou ingrés 40 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català, occità, anglès i francès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Filologia Catalana i Estudis Occitans 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 30 24 6 60
2n curs 30 24 6 60
3r curs 48 12 60
4t curs 12 + 6 Treball Fi de Grau

+ 6 Pràctiques
36 60

Total 60 120 60 240

1r curs

1r semestre
 . Gramàtica catalana
 . Introducció a la teoria literària
 . Anglès I
 . Francès I
 . Literatura catalana contemporània I

2n semestre
 . Variació i sociolingüística
 . Occità referencial I
 . Producció de textos orals i escrits
 . Comentari de textos literaris
 . Anglès II

Optativa:
 . Francès II

2n curs

1r semestre
 . Corrents de la literatura europea
 . Fonètica i fonologia catalanes
 . Crítica literaria
 . Literatura catalana contemporània II
 . Literatura catalana moderna

2n semestre
 . Lingüística aplicada
 . Occità referencial II
 . Dialectologia catalana i occitana
 . Sociolingüística catalana
 . Anglès III

Optativa:
 . Francès III

3r curs

1r semestre
 . Literatura catalana medieval I
 . Literatura catalana del segle XIX
 . Literatura occitana I
 . Morfologia i lexicologia catalanes

Optatives:
 . Edició de textos
 . Gramàtica història catalana
 . Occità referencial III

2n semestre
 . Aranès I
 . Assessorament lingüístic
 . Història social de la llengua catalana
 . Política i planificació lingüístiques

Optatives:
 . Mètrica i versificació catalanes
 . Monografies de literatura catalana II

4t curs

1r semestre
 . Sintaxi catalana
 . Literatura catalana medieval II

Optatives:
 . Literatura occitana II
 . Monografies de literatura catalana I
 . Metodologia de l’ensenyament del català

2n semestre
 . Pràctiques externes d’empresa i institució

Optatives:
 . Pragmàtica i català col·loquial
 . Sociolingüística occitana
 . Teatre català del segle XX
 . Literatura catalana del segle XXI

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau

Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 
Estudis Catalans i Occitans es poden agrupar al voltant d’una sèrie de grans eixos o 
directrius:

 � - Ensenyament de les llengües catalana i occitana
 � - Ensenyament de les literatures en llengües catalana i occitana
 � - Realització de projectes d’investigació en el camp lingüístic i literari
 � - Planificació i política lingüística
 � - Edició i correcció de textos
 � - Traducció literària i de manuals i tractats cientificotècnics i acadèmics
 � - Assessorament lingüístic i literari en institucions públiques i privades, així com en 

empreses
 � - Correcció i redacció de textos en institucions públiques i privades
 � - Gestió del patrimoni lingüístic i literari
 � - Assessorament lingüístic i literari en mitjans de comunicació
 � - Tallers de creació literària
 � - Creació de novel·les, obres poètiques, dramàtiques i assajos
 � - Adaptacions cinematogràfiques i televisives d’obres literàries
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Filologia Hispànica

www.estudishispanics.udl.cat

El grau de Filologia Hispànica garanteix la preparació d’individus que aportaran a la comunitat universitària, a la societat en general i a la seua 
més propera, un coneixement sòlid de la llengua espanyola i de les seues literatures, tant les corresponents a Espanya com les que, sobretot 
a Amèrica, han convertit la cultura en llengua espanyola en una de les més riques en tot el món, tant en termes quantitatius com qualitatius.
Aquesta preparació permetrà un coneixement d’una àmplia gamma de tradicions, antigues i presents, de les seues eines d’estudi i anàlisi, 
i —tant o més important— una consciència crítica que permetrà als estudiants reconèixer la llengua, la literatura i la cultura hispàniques de 
forma dinàmica i relacionar els documents del passat amb els del present.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Grec
 - Història de la Filosofia
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5

Perfil d’ingrés L’estudiantat que podria estar interessat o predisposats per als estudis del grau podria 
presentar algunes de les característiques que esmentem a continuació: a) interès 
per l’estudi de la llengua espanyola i de les seves tradicions literàries, tant des d’una 
vessant cultural com filològica, creativa, científica i professional; b) predisposició per 
conèixer, aprofundir i interpretar els fenòmens històrics, socials i artístics que incideixen 
en el naixement i desenvolupament de les cultures en llengua espanyola i de les seves 
literatures; c) capacitat per adoptar una actitud crítica i rigorosa; d) interès pels estudis 
humanístics.

Places de nou ingrés 30 (curs 2020-2021)
INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres (tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.
cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Castellà i francès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals  � - Ensenyament de la llengua espanyola

 � - Ensenyament de les literatures en llengua espanyola
 � - Arxius i biblioteques
 � - Documentació
 � - Edició i correcció de textos
 � - Col·laboració en mitjans de comunicació
 � - Crítica literària i cultural
 � - Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades
 � - Assessorament lingüístic en institucions públiques i empreses privades
 � - Administracions públiques
 � - Ús professional de les tecnologies de la informació (en la seua vessant lingüística 

i literària)
 � - Gestió i divulgació cultural
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Filologia Hispànica 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 54 6 60
2n curs 6 48 6 60
3r curs 36 12 60
4t curs 18 + 6 Pràctiques +

6 Treball Fi de Grau
30 60

Total 60 114 66 240

1r curs

1r semestre
 . Introducció als estudis literaris
 . Introducció i història de la lingüística
 . Llengua i norma
 . Llengua francesa I
 . Metodologia del treball acadèmic i de la investigació científica

2n semestre
 . Història de la llengua espanyola
 . Literatura espanyola moderna i contemporània I
 . Recursos expressius orals en espanyol
 . Recursos expressius escrits en espanyol

Optatives:
 . Llengua francesa II
 . Crítica literària hispànica

2n curs

1r semestre
 . Literatura hispanoamericana I
 . Influència de la literatura francesa en la literatura espanyola
 . Morfologia espanyola
 . Introducció a la llengua llatina
 . Lexicologia hispànica

2n semestre
 . Literatura espanyola medieval I
 . Fonètica i ortologia espanyoles
 . Literatura espanyola dels segles d’Or I
 . Mitologia clàssica i cultura hispànica

Optatives:
 . Dona i gènere a les lletres hispàniques
 . Llengua francesa III

3r curs

1r semestre
 . Literatura hispanoamericana II
 . Pragmàtica de la llengua espanyola
 . Sintaxi española

Optatives:
 . Teatre clàssic espanyol
 . Llengua francesa IV
 . Fonaments i recursos per a la traducció

2n semestre
 . Introducció a la llengua grega
 . Literatura espanyola moderna i contemporània II
 . Sociolingüística espanyola i hispanoamericana

Optatives:
 . Cultura francesa
 . Ensenyament i aprenentatge de l’espanyol llengua estrangera
 . Lexicografia espanyola

4t curs

1r semestre
 . Literatura espanyola dels segles d’Or II
 . Literatura espanyola medieval II
 . Pervivència de la literatura llatina a la literatura espanyola

Optatives:
 . Edició de textos
 . Pensament romà
 . Lingüística històrica espanyola

2n semestre
 . Pràctiques externes

Optatives:
 . Espanyol col·loquial
 . Literatura hispanoamericana III
 . Traducció
 . Pervivència de la literatura grega a les lletres hispàniques

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau
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Geografia

www.geografia.udl.cat

El grau en Geografia, estudia la relació de les persones amb el seu entorn, sigui la ciutat sigui el territori o el medi físic. Per a dur a terme 
aquest tipus d’estudi utilitzem i fem mapes, posem èmfasi a les dinàmiques socials i econòmiques en la mesura que tenen una influència en 
l’ús i en el modelatge de l’espai, i no perdem la perspectiva històrica, ja que ens ajuda a entendre molts del fenòmens que ens interessen. Ens 
ocupem, doncs, de problemes tan diversos com l’urbanisme, la demografia, els recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les 
seues repercussions espacials, el turisme, o la localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Geografia
 - Grec
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 - Dibuix Artístic
 - Economia de l’Empresa
 - Fonaments de les Arts
 - Història de l’Art

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Estudiant que tingui interès per les qüestions d’anàlisi territorial. La seva formació prèvia 
pot ser múltiple, preferiblement Ciències Socials (tant si ve de Batxillerat com d’altres 
titulacions universitàries), però donada l’interdisciplinarietat d’aquesta disciplina, el perfil 
també podria ser més humanista o vindre de les ciències aplicades.

Places de nou ingrés 20 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), 

Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món 
Preu per crèdit 17,69 euros
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Geografia 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits: Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 54 6 60
2n curs  6 42 12 60
3r curs 42 18 60
4t curs 6 + 12 Treball Fi de Grau

+12 Pràctiques
30 60

Total 60 120 60 240

1r curs

1r semestre
 . Introducció a la recerca geogràfica
 . Geografia humana
 . Introducció a la cartografia
 . Geografia turística del món

2n semestre
 . Geografia de Catalunya
 . Geografia de la població
 . Geografia d’Europa
 . Geografia física
 . Cartografia temàtica i SIG
 . Tècniques i mètodes qualitatius

2n curs

1r semestre
 . Tècniques i mètodes quantitatius
 . Geografia urbana
 . Mètodes per a l’estudi del medi físic
 . SIG

Optatives:
 . Introducció a la història
 . Món actual
 . Recursos territorials turístics

2n semestre
 . Geografia social
 . Geografia econòmica
 . Geografia ibèrica
 . SIG/ Teledetecció
 . Economia I

3r curs

1r semestre
 . Ciutat i urbanisme
 . Geografia rural
 . Ordenació i gestió de l’espai turístic
 . Pensament geogràfic. Evolució conceptual i metodològica

Optatives:
 . Antropologia cultural i social
 . Història econòmica i social
 . Gestió ambiental
 . Sociologia

2n semestre
 . Geografia del transport i dels serveis
 . Tecnologies avançades de la informació geogràfica
 . Riscos ambientals

Optativa:
 . Història agrària

4t curs

1r semestre
 . Ordenació del territori
 . El guiatge territorial i la informació turística
 . Turisme cultural i de ciutat
 . Bases de dades i SIG
 . Antropologia econòmica

2n semestre
 . Pràctiques en empresa o entitat pública

Optatives:
 . Societat i cultura contemporània
 . Recursos patrimonials
 . Canvi global

1r i 2n semestre
 . Treball fi de grau

Sortides professionals  � - Tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica i en elaboració de mapes.
 � - Agent de desenvolupament local. Personal de l’administració per endegar projectes de dinamització 

territorial.
 � - Tècnic mediambiental i assessor en la realització de treballs relacionats amb els recursos, el medi i els 

riscos naturals.
 � - Docent de Geografia en els diferents nivells de l’ensenyament.
 � - Tècnic de projectes de mobilitat. Capacitat per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua 

gestió.
 � - Urbanista. Especialista i assessor en l’elaboració de plans d’ordenació territorial.
 � - Investigador/a de temes socioeconòmics i demogràfics. Expert en el desenvolupament de la 

investigació geogràfica, així com la divulgació a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 � - Meteoròleg. Els estudis de Geografia permeten accedir al cos de Meteoròlegs/meteoròlogues.
 � - Pèrit judicial. Redacció de dictàmens judicials per possibles conflictes sobre límits de terme entre 

ajuntaments o de conflictes entre particulars sobre propietats urbanes o rurals.
 � - Tècnic cadastral. Tècnic de la Direcció General de Cadastre, d’Ajuntaments o de Diputacions.
 � - Tècnic d’Administració Local. El geògrafs adquireix coneixements per gestionar la informació territorial i 

dur a terme les tasques de funció pública, fet que el valida per presentar-se a concursos o oposicions.
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Geografia i Turisme (doble grau)

http://www.geotur.udl.cat/ca/index.html

El doble grau en Geografia i Turisme ofereix una formació acadèmica i professionalitzadora que combina, d’una banda, els coneixements 
enfocats en l’estudi dels territoris, tant des del punt de vista humà com físic, amb els coneixements dirigits a la creació i gestió de les activitats 
turístiques. La formació permet, per tant, analitzar de forma àmplia els diversos espais, comprendre els principals recursos turístics del 
territori i obtenir les eines necessàries per a la seva correcta gestió. En el marc del grau s’analitzen, per tant, els diversos aspectes que han 
de permetre la creació de bons productes turístics, com l’urbanisme, els recursos naturals, els conflictes socials, el transport, la gestió i el 
finançament d’empreses turístiques, el màrqueting o les noves tecnologies.

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres (tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)
Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants  Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món 
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament es poden agrupar al 

voltant d’una sèrie de grans eixos:
 � - Tècnic, tant en el sector públic com en el privat, en àmbits com medi ambient, 

mobilitat, urbanisme o cadastre, etc.
 � - Planificació i gestió de destinacions turístiques
 � - Elaboració de cartografia en formats clàssics o mitjançant noves tecnologies.
 � - Docència, investigació i consultoria
 � - Responsable de la gestió de projectes turístics
 � - Organització d’esdeveniments, congressos, visites guiades, etc.
 � - Intermediació en empreses de viatges, webs, operadors turístics, etc.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Dibuix artístic
 - Economia de l’Empresa
 - Fonament de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC.SS

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Estudiant que tingui interès per la gestió territorial del turisme. La seva formació prèvia 
pot ser múltiple, preferiblement Ciències Socials (tant si ve de Batxillerat com d’altres 
titulacions universitàries), però donada la interdisciplinarietat d’aquesta disciplina, el perfil 
també podria ser més humanista o vindre de les ciències aplicades.

Places de nou ingrés 10 (curs 2020-2021)
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 342 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Geografia i graduat o graduada en Turisme 
Durada: 5 anys

Matèries de formació bàsica 102
Matèries obligatòries 198
Matèries optatives 6
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 21
Total 342

1r curs

1r semestre
 . Introducció a la recerca geogràfica
 . Geografia humana
 . Introducció a la cartografia
 . Matemàtiques
 . Estructura del mercat turístic
 . Anglès I

2n semestre
 . Geografia física
 . Geografia de Catalunya
 . Geografia d’Europa
 . Fonaments de gestió d’empresa turística
 . Idioma a escollir: francès I o alemany I

2n curs

1r semestre
 . Mètodes per a l’estudi del medi físic
 . Turisme cultural i de ciutat
 . Tècniques i mètodes qualitatius
 . Geografia turística del món
 . Estadística
 . Dret mercantil

2n semestre
 . Geografia de la població
 . Cartografia temàtica i SIG
 . Geografia social
 . Història de l’Art
 . Recursos patrimonials
 . Anglès II

3r curs

1r semestre
 . SIG
 . Ordenació i gestió de l’espai turístic
 . Pensament geogràfic. Evolució conceptual i metodològica
 . Direcció de màrqueting turístic
 . Comptabilitat financera
 . Recursos territorials turístics

2n semestre
 . Geografia Ibèrica
 . Geografia del transport i dels serveis
 . Dret administratiu turístic
 . Organització i gestió d’empreses d’intermediació
 . Idioma a escollir: francès II o alemany II

4t curs

1r semestre
 . Geografia urbana
 . Ciutat i urbanisme
 . Finançament d’empreses turístiques
 . Màrqueting estratègic turístic
 . Organització i gestió d’allotjaments i restauració
 . Anglès III

2n semestre
 . SIG/Teledetecció
 . Geografia rural
 . Geografia econòmica
 . Comptabilitat de costos
 . Direcció de la restauració

5è curs

1r semestre
 . Ordenació del territori
 . Gestió d’esdeveniments, protocol i comunicació
 . Gestió fiscal i laboral de l’empresa turística

2n semestre
 . Riscos ambientals
 . Noves tecnologies i turisme
 . Direcció financera de l’empresa turística

1r i 2n semestre
 . Treball de Final de Grau
 . Treball de Final de Grau
 . Pràctiques externes



22

Història

www.historia.udl.cat

El grau en Història ofereix una formació acadèmica d’alt nivell, especialitzada i professionalitzadora, sempre curosa amb el repte de fomentar 
la cientificitat, l’ocupabilitat i la capacitat d’assumir els nous reptes de l’era digital. Amb voluntat d’innovació docent, els objectius formatius 
prioritaris se centren, primer, en informar críticament sobre els processos econòmics, socials, polítics i culturals de canvi i continuïtat en la 
història de la humanitat i, segon, en proporcionar habilitats en el domini dels mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi propis del treball d’un 
historiador o historiadora del segle XXI.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5

 - Fonaments de les arts
 - Grec
 - Història de l’art
 - Llatí

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Geografia
 - Història de la filosofia

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5+entrevista personal
Titulats universitaris 5

Perfil d’ingrés L’estudiantat interessat en el Grau d’Història respon a dos perfils principals. Per una 
banda, els i les joves que acaben de finalitzar batxillerat i que pretenen al finalitzar els 
seus estudis dur a terme una activitat professional relacionada amb la Història i/o amb 
els coneixements i habilitats adquirits a la Universitat. D’altra, numèricament menor però 
cada vegada amb major presència, el de persones de més edat (entre els 25 i els 60 
anys), que treballen o estan de baixa laboral indefinida, i que desitgen ampliar els seus 
coneixements en Història, accedint generalment mitjançant l’accés per majors de 25 
anys.

Places de nou ingrés 40 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Història es poden agrupar al voltant d’una sèrie de grans eixos o directrius:
 � - Arxius i museus
 � - Gestió del patrimoni
 � - Documentalisme
 � - Difusió i animació culturals: empreses de turisme i oci
 � - Arqueologia d’intervenció i gestió
 � - Activitat editorial i mitjans de comunicació
 � - Docència a l’ensenyament de secundària i universitat
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Història 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 48 12 60
2n curs 12 42 6 60
3r curs  24 60
4t curs 30 + 6 Pràctiques

12 + 6 Treball Fi de Grau
42 60

Total 60 108 72 240

1r curs

1r semestre
 . Antropologia cultural i social
 . Introducció a la història
 . Llenguatges i producció artística (introducció a la història de 
l’art)
 . Paisatge, territori i societat (introducció a la geografia)
 . Prehistòria general

2n semestre
 . Anàlisi de fonts documentals
 . Història del Pròxim Orient i Egipte
 . Metodologia de les ciències socials
 . Corrents historiogràfiques
 . Història de Grècia i Roma

2n curs

1r semestre
 . Antropologia econòmica
 . Alta Edat Mitjana
 . Història contemporània s. XIX
 . Història econòmica i social
 . Història moderna I. Economia i societat

2n semestre
 . Història agrària
 . Baixa Edat Mitjana
 . Història contemporània s. XX
 . Història moderna II. Política i cultura

Optatives:
 . Moviments socials contemporanis
 . Arqueologia. Investigació, patrimoni i societat

3r curs

1r semestre
 . Història contemporània d’Espanya
 . Món actual
 . Mundialització

Optatives:
 . Història social d’Amèrica
 . Paleografia i diplomàtica
 . Mediterrani arcaic
 . Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears
 . Antropologia de la religió

2n semestre
 . Pràctiques en empreses i/o institiucions
 . Història medieval de la Corona d’Aragó
 . Història moderna de la monarquia hispànica

Optatives:
 . Civilització medieval
 . Història contemporània de Catalunya

4t curs

1r semestre
 . Història del pensament econòmic

Optatives:
 . Societat i cultura medieval
 . Societat i cultura moderna
 . Història i cultura africana
 . Pensament social medieval, modern i contemporani
 . Arqueologia, territori i paisatge
 . Pobles preromans i romanització
 . Arqueologia de Grècia i Roma
 . Mètodes i tècniques d’arqueologia

2n semestre
 . Patrimoni cultural: intervenció i gestió

Optatives:
 . Anàlisi i interpretació de materials arqueològics
 . Arqueologia medieval
 . Pràctiques d’excavació
 . Societat i cultura contemporània

1r i 2n semestre
 . Treball Final de Grau
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Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

www.art.udl.cat

El grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic de la UdL:
 � •  Proporciona a l’alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de la seua manifestació en 

diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics.
 � •  Prepara l’alumne amb una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art.
 � •  Capacita l’alumne per a una pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial les relacionades amb el 

mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seues competències professionals.
Aquest grau s’orienta actualment a formar l’alumne des d’una òptica integral, tant formalista com iconològica, amb la clara aspiració d’ampliar
al màxim la formació dins del camp dels audiovisuals i de les arts de l’espectacle.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Anàlisi Musical
 - Fonaments de les Arts
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Geografia
 - Història de la filosofia

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés L’estudiant tipus del Grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic és un 
jove que ha cursat un itinerari humanístic o bé de ciències socials en el Batxillerat, 
raonablement motivat per a l’estudi històric dels fenòmens artístics, que ja compta amb 
una visió sintètica correcta i que ha començat a valorat positiva i intuïtivament la seva 
rellevància social. Acadèmicament es distingeix per haver adquirit una relativa perícia en 
la descripció d’aspectes artístics materials i formals i una certa pruïja per la exactitud 
i exhaustivitat de la documentació, habilitats que li garanteixin la gradual introducció a 
perspectives metodològicament més rigoroses.
Possiblement no haurà enfortit, en canvi, les seves capacitats analítiques ni li seran 
familiars els problemes i mètodes d’altres ciències socials- ni de les ciències naturals- 
deficiències que remeiaran les matèries bàsiques comunes dissenyades en primer curs

Places de nou ingrés 40 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món 
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic es poden agrupar al voltant d’una sèrie de 
grans eixos o directrius:

 � - Conservació i gestió del patrimoni artístic i monumental
 � - Museus
 � - Comissariat d’exposició
 � - Difusió del patrimoni artístic i cultural
 � - Galeries d’art
 � - Peritatge d’obres d’art
 � - Guiatge i turisme cultura
 � - Docència a l’ensenyament secundari i universitat
 � - Recerca sobre el patrimoni artístic
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Bàsics Obligatoris Optatius Total

1r curs 54 6 60
2n curs 6 54 60
3r curs 36 + 6 Pràctiques 18 60
4t curs 30 + 6 Treball Fi de Grau 24 60
Total 60 138 42 240

1r curs

1r semestre
 . Anglès
 . Art i cultura de l’antiguitat
 . Art i cultura de l’Època moderna
 . Llenguatges i producció artístics
 . Iconografia i anàlisi de la imatge

2n semestre
 . Art i cultura de l’Època contemporània
 . Art i cultura de l’Edat Mitjana
 . Història de les tècniques artístiques i de la construcció
 . Història i teoria del patrimoni artístic
 . Art clàssic

2n curs

1r semestre
 . Expressió audiovisual
 . Art gòtic
 . Art romànic
 . Gestió del patrimoni artístic
 . Renaixement italià

2n semestre
 . Art del Segle d’Or espanyol
 . Art del Segle XIX
 . Conservació i restauració de béns culturals
 . Contextos i repertoris de la història de la música
 . Història de la música

3r curs

1r semestre
 . Història del cinema i d’altres arts audiovisuals
 . Legislació i tutela del patrimoni artístic
 . Literatura artística i documentació
 . Museus i nous espais expositius

Optatives:
 . Art català
 . Art de l’antiguitat tardana i Bizanci

2n semestre
 . Història de l’estètica
 . Primeres avantguardes artístiques
 . Pràctiques externes

Optatives:
 . Patrimoni cinematogràfic i audiovisual
 . Art, urbanisme i poder

4t curs

1r semestre
 . Antropologia social i cultural
 . Fonaments de la història: temps, societat, canvi
 . Espai i societat: geografia del món

Optatives:
 . Arquitectura contemporània
 . Música i drama: una introducció a l’òpera
 . Art i gènere
 . Teories de l’art

2n semestre
 . Corrents historiogràfiques
 . Metodologia de les ciències socials

Optatives:
 . Darreres tendències artístiques

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau
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Història, Geografia i Història de l’Art (UOC/UdL)

https://estudis.uoc.edu/ca/graus/historia-geografia-art/presentacio

El grau d’Història, Geografia i Història de l’Art està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL). El 
programa interuniversitari permet sumar l’experiència i el prestigi del professorat de dos centres amb una trajectòria amb dècades d’experiència
docent i investigadora.
El grau d’Història, Geografia i Història de l’Art està dissenyat per formar professionals en la comprensió multidisciplinària del nostre món i per
donar resposta a una demanda creixent de contextualització per part de la societat i de continguts per part de les indústries de la comunicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Consultar el procés d’admissió directament a la Universitat Oberta de Catalunya.
Perfil d’ingrés: Aquest grau es dirigeix a estudiants amb inquietuds en l’àmbit de la història, la geografia i la història de l’art, interessats a 
entendre la complexitat del món actual, i que vulguin aprofundir en els creuaments de temps, espais i experiències que ens precedeixen i 
que ens defineixen com a societat. El programa també resulta interessant per a aquelles persones que ja tinguin estudis en altres branques 
afins i vulguin ampliar la seva formació i especialització.

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Universitat Oberta de Catalunya 
(estudis.uoc.edu/ca/graus/historia-geografia-art) 
i Facultat de Lletres de la UdL
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Virtual
Idioma de docència Català i castellà
Preu per crèdit 20,42 euros
Sortides professionals El grau d’Història, Geografia i Història de l’Art capacita per a l’exercici d’un ampli ventall d’activitats 

professionals, entre les quals destaquen les següents:
 � - Documentalisme (arxius, biblioteques i museus)
 � - Activitat editorial i mitjans de comunicació
 � - Docència en l’ensenyament secundari i universitari
 � - Gestió i difusió del patrimoni artístic i monumental
 � - Comissariat d’exposicions
 � - Gestió de documentació històrica
 � - Guia i turisme cultural
 � - Recerca sobre el patrimoni històric, artístic i paisatgístic
 � - Diagnosis socioeconòmiques i territorials
 � - Estudis de població
 � - Creació de continguts en el sector de la comunicació, en Institucions culturals o 

politicoculturals
 � - Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades

PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Història, Geografia i Història de l’Art 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 60

Matèries obligatòries 96
Matèries optatives 78
Treball de Fi de Grau   6
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1r curs

1r semestre
 . Introducció a la geografia
 . Introducció a la història
 . Introducció a la història de l’art
 . Art de l’antiguitat
 . Prehistòria

2n semestre
 . Geografia d’Europa
 . Idioma modern I: anglès/francès/alemany
 . Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials
 . Geografia física
 . Iconografia i anàlisi de la imatge

2n curs

1r semestre
 . Idioma modern II: anglès/francès/alemany
 . Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i 
socials
 . Geografia de la població
 . Història antiga
 . Antropologia social

2n semestre
 . Història medieval
 . Història moderna
 . Geografia econòmica
 . Art medieval
 . Art de l’època moderna

3r curs

1r semestre
 . Història contemporània I
 . Història política
 . Història econòmica
 . Optativa 1
 . Optativa 2

2n semestre
 . Història contemporània II
 . Optativa 3
 . Optativa 4
 . Optativa 5
 . Optativa 6

4t curs

1r semestre
 . Món clàssic
 . Pensament social modern i contemporani
 . Optativa 7
 . Optativa 8
 . Optativa 9

2n semestre
 . Treball Final de Grau
 . Optativa 10
 . Optativa 11
 . Optativa 12
 . Optativa 13
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Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos (doble grau)

www.llenguesaplicadesitraduccio-ea.udl.cat

El doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos ofereix una formació acadèmica per esdevenir un professional de les 
llengües amb un nivell d’expert en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès; un mediador en entorns multiculturals 
expert en les relacions entre llengües i cultures i un professional capaç d’assessorar individus i col·lectius sobre la millora dels processos 
comunicatius, incloent l’empresa, la xarxa i les entitats educatives, entre d’altres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

7,078

 - Grec
 - Història de la Filosofia
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal

Titulats universitaris 5,000
Perfil d’ingrés Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències 

Socials, tot i que també poden cursar aquest grau aquells estudiants que tinguin interès 
per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris. S’ha d’haver assolit prèviament un 
bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau: un nivell avançat de llengua 
catalana i castellana, un nivell mitjà-alt d’anglès i un nivell mitjà de francès.

Places de nou ingrés 10 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Anglès, francès, català i castellà
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos es poden agrupar al voltant d’una 
sèrie de grans eixos o directrius:

 � - Assessorament lingüístic i cultural
 � - Dinamització lingüística i cultural
 � - Mediació lingüística i multicultural
 � - Traducció
 � - Edició i correcció de textos
 � - Món editorial
 � - Docència de llengües
 � - Tecnologies del llenguatge
 � - Mitjans de comunicació
 � - Àrees de comunicació en empreses i institucions
 � - Relacions internacionals
 � - Gestió documental
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 360 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Llengües Aplicades i Traducció i graduat o graduada en Estudis Anglesos 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 102

Matèries obligatòries 162
Matèries optatives   78
Pràctiques externes     6
Treball de fi de grau   12
Total 360

1r curs

1r semestre
 . English for academic purposes
 . Historical overview of literature in English
 . Introducció a la lingüística
 . Introduction to English-speaking countries
 . Llengua francesa I
 . Llengua catalana

2n semestre
 . Analysing English Texts
 . Developing Written Skills in English
 . Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques
 . English phonetics and phonology
 . General English I
 . Llengua francesa II

2n curs

1r semestre
 . General English II
 . Introduction to literary studies
 . History and society of the United Kingdom

Optativa Estudis Anglesos
 � - Developing oral skills in English
 � - Autobiography in English

 . Grammar and meaning in English
 . Llengua castellana

2n semestre
 . English applied lingúístic
 . General English III
 . Tools for research in English studies
 . Llengua francesa III
 . Teoria de la comunicació
 . Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)

3r curs

1r semestre
 . Academic and creative writing
 . Drama in English

Optativa Grau Estudis Anglesos
 . English as a global language
 . Advanced English usage
 . Literary aesthetics
 . Fonaments i recursos per a la traducció
 . Mediació lingüística i comunicació intercultural
 . Llengua francesa IV

2n semestre
 . English languages in context
 . The short story in English
 . Translation (English)
 . Languages in contrast and in contact
 . Pràctica traductològica I (Francès>Català/Castellà)
 . Tècniques de comunicació oral i escrita (Català)

4t curs

1r semestre
 . History of the English language
 . Literature and entertainment management workshop

Optativa Grau Estudis Anglesos
 � - Cosmopolitan literatures
 � - Popular culture in English and the contemporary world
 � - Special topics in English language and linguistics
 � - Bilingualism and multilingualism

 . Aprenentatge i ensenyament de llengües
 . Pràctica traductològica inversa I (Català /Castellà > Anglès 
/ Francès)

2n semestre
Optativa Grau Estudis Anglesos

 � - English Technical and professional purposes
 � - Theatre workshops in English

 . Advanced English: speaking and writing
 . Poetry in English
 . History and society of the United States
 . Cultura i comunicació dels països de llengua francesa
 . Aprenentatge i ensenyament de llengües
 . Pràctica Traductològica II (Anglès/ Francès> Català/Castellà)

5è curs

1r semestre
 . Critical theory and English literature
 . Culture and society of English-speaking countries
 . The novel in English
 . La traducció literaria i de textos i d’assaig (anglès>< català/
castellà)
 . La traducció literaria i de textos d’assaig (francès><català/
castellà)
 . Llengua i societat

2n semestre
Optativa Grau Estudi Anglesos

 � - Comparative literatura in English
 � - Literature and Cinema in English

Optativa Grau Estudi Anglesos
 . Workshop in advanced written skills in English
 . Special tòpics in English literatura and culture
 . Treball final de grau
 . La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual 
(anglès i francès> català/castellà)
 . Pràctiques en empreses i/o institucions
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Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Catalana i Estudis Occitans
(doble grau)

www.llenguesaplicadesitraduccio-filcat.udl.cat

El doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Catalana i Estudis Occitans ofereix una formació acadèmica per esdevenir un 
professional de les llengües amb un nivell d’expert en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès; un mediador en entorns 
multiculturals expert en les relacions entre llengües i cultures i un professional capaç d’assessorar individus i col·lectius sobre la millora dels 
processos comunicatius, incloent l’empresa, la xarxa i les entitats educatives, entre d’altres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Grec
 - Història de la Filosofia
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències 
Socials, tot i que també poden cursar aquest grau aquells estudiants que tinguin interès 
per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris. S’ha d’haver assolit prèviament un 
bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau: un nivell avançat de llengua 
catalana i castellana, un nivell mitjà-alt d’anglès i un nivell mitjà de francès.

Places de nou ingrés 10 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català/castellà. Anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Catalana i Estudis Occitans es poden agrupar al 
voltant d’una sèrie de grans eixos o directrius:

 � - Assessorament lingüístic i cultural
 � - Dinamització lingüística i cultural
 � - Mediació lingüística i multicultural
 � - Traducció
 � - Edició i correcció de textos
 � - Món editorial
 � - Docència de llengües
 � - Tecnologies del llenguatge
 � - Mitjans de comunicació
 � - Àrees de comunicació en empreses i institucions
 � - Relacions internacionals
 � - Gestió documental
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 360 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Filologia catalana i Estudis Occitans i Grau en Llengües Aplicades i Traducció
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació básica 108

Matèries obligatòries 180
Matèries optatives 54
Pràctiques externes  6
Treball de fi de grau 12
Total 360

1r curs

1r semestre
 . Gramàtica catalana
 . Introducció a la teoria literària
 . Literatura catalana contemporània I
 . Llengua castellana
 . Llengua anglesa I
 . Llengua francesa I

2n semestre
 . Comentari de textos literaris
 . Llengua anglesa II
 . Llengua francesa II
 . Tecnologies del llenguatge
 . Variació i sociolingüística
 . Producció de textos orals i escrits

2n curs

1r semestre
 . Corrents de la literatura europea
 . Literatura catalana contemporània II
 . Literatura catalana moderna
 . Fonètica i fonologia catalanes
 . Llengua anglesa III
 . Fonaments i recursos per a la traducció

2n semestre
Optatives del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

 . Monografia de literatura catalana II
 . Mètrica i versificació catalanes
 . Llengua francesa III
 . Metodologia de treball acadèmic
 . Occità referencial I
 . Tècniques de comunicació oral i escrita
 . Teoria de la comunicació

3r curs

1r semestre
 . Critica literària
 . Literatura catalana medieval I
 . Morfologia i lexicologia catalanes
 . Sintaxi catalana
 . Mediació lingüística i comunicació intercultural
 . Llengua francesa IV

2n semestre
 . Lingüística aplicada
 . Occità referencial II
 . Llengua anglesa IV
 . Llengües en contrast
 . Pràctica traductològica I (Anglès>Català/Castellà)
 . Pràctica traductològica I (Francès>Català/Castellà)
 .

4t curs

1r semestre
 . Literatura catalana del segle XIX
 . Metodologia de l’ensenyament del català
 . Pragmàtica i català col·loquial
 . Cultura i comunicació dels paisos de llengua anglesa
 . Pràctica traductològica inversa I (Català/Castllà>Anglès/
Francès)
 . Traducció de textos cientificotècnics (Anglès/Francès><Català/
Castellà)

2n semestre
 . Assessorament lingüístic
 . Aranès I
 . Dialectològia catalana i occitana
 . Història social de la llengua catalana
 . Cultura i comunicació dels països de llengua francesa
 . Sociolingüística catalana

5è curs

1r semestre
 . Optatives del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

 � -Edició de textos
 � -Gramàtica història catalana
 � -Occità referencial III
 � -Aranès II
 � -Literatures romàniques
 � -Monografies de literatura catalana I
 � -Occità referencial IV
 � -Onomàstica catalana
 � -Lingüística romànica
 � -Literatura occitana II
 � -Literatura catalana medieval II
 � -Literatura occitana I

 . Literatura catalana medieval II
 . Literaatura occitana I
 . La traducció literària i de textos d’assaig (Anglès >< Català/
Castellà)
 . La traducció literària i de textos d’assaig (Francès > < Català / 
Castellà)

2n semestre
 . Política i planificació lingüístiques
 . La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (Anglès 
i Francès > Català/Castellà)
 . Pràctica traductològica II (Anglès/Francès > Català/Castellà
 . Pràctiques en empresa i / o institucions
 . Treball final de grau
 . Treball final de grau
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Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica (doble grau)

www.llenguesaplicadesitraduccio-filhisp.udl.cat

El doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica ofereix una formació acadèmica per esdevenir un professional de les 
llengües amb un nivell d’expert en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès; un mediador en entorns multiculturals 
expert en les relacions entre llengües i cultures i un professional capaç d’assessorar individus i col·lectius sobre la millora dels processos 
comunicatius, incloent l’empresa, la xarxa i les entitats educatives, entre d’altres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Grec
 - Història de la Filosofia
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències 
Socials, tot i que també poden cursar aquest grau aquells estudiants que tinguin interès 
per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris. S’ha d’haver assolit prèviament un 
bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau: un nivell avançat de llengua 
catalana i castellana, un nivell mitjà-alt d’anglès i un nivell mitjà de francès.

Places de nou ingrés 10 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Lletres 
(tel. 973 702 064 lletres.secretariacentre@udl.cat www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Castellà, francès, anglès i català
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en 

Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica es poden agrupar al voltant d’una 
sèrie de grans eixos o directrius:

 � - Assessorament lingüístic i cultural
 � - Dinamització lingüística i cultural
 � - Mediació lingüística i multicultural
 � - Traducció
 � - Edició i correcció de textos
 � - Món editorial
 � - Docència de llengües
 � - Tecnologies del llenguatge
 � - Mitjans de comunicació
 � - Àrees de comunicació en empreses i institucions
 � - Relacions internacionals
 � - Gestió documental
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 360 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació básica 96

Matèries obligatòries 174
Matèries optatives 72
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
Total 360

1r curs

1r semestre
 . Introducció als estudis literaris
 . Introducció i història de la lingüística
 . Metodologia del treball acadèmic i de la investigació científica
 . Llengua i norma
 . Llengua francesa I
 . Llengua anglesa I

2n semestre
 . Història de la llengua espanyola
 . Literatura espanyola moderna i contemporània I
 . Recursos expressius orals en espanyol
 . Recursos expressius escrits en espanyol
 . Llengua francesa II
 . Llengua anglesa II

2n curs

1r semestre
 . Literatura hispanoamericana I
 . Llengua catalana
 . Lexicologia hispànica
 . Morfologia espanyola
 . Llengua anglesa III

Optativa Grau Filologia Hispànica
 . Teatre clàssic espanyol
 . Pensament romà

2n semestre
 . Lingüística aplicada
 . Teoria de la comunicació
 . Tècniques de la comunicació oral i escrita (català)
 . Tecnologies del llenguatge
 . Llengua francesa III
 . Literatura espanyola medieval I

3r curs

1r semestre
 . Fonaments i recursos per a la traducció
 . Influència de la literatura francesa en la literatura espanyola
 . Llengua Francesa IV
 . Edició de textos
 . Sintaxi espanyola
 . Mediació lingüística i comunicación intercultural

2n semestre
 . Fonètica i ortologia españoles
 . Literatura espanyola dels Segles d’Or I
 . Traducció
 . Llengua Anglesa IV
 . Llengües en contrast
 . Pràctica traductològica I (Anglès>Català/Castellà)

4t curs

1r semestre
 . Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i 
Francès><Català/Castellà)
 . Introducció a la llengua llatina
 . Literatura hispanoamericana II
 . Pragmàtica de la llengua espanyola
 . Cultura i comunicació dels països de llengua anglesa
 . Pràctica traductològica inversa I (Català/Castellà > Anglès/
Francès)

2n semestre
Optativa Grau Filologia Hispànica

 � - Crítica literària hispànica
 � - Dona i gènere a les lletres
 � - Estilística i retòrica
 � - Lexicografia espanyola
 � - Literatura llatina medieval
 � -Literatura francesa i cinema
 � - Espanyol col·loquial
 � - Pervivènça de la literatura grega a les lletres hispàniques
 � - Dialectologia espanyola i Espanyol d’Amèrica
 � - Literatura hispanoamericana III
 � - Literatura francesa contemporània i societat europea

 . Cultura francesa
 . Ensenyament i aprenentatge de l’espanyol llengua estrangera
 . Mitologia clàssica i cultura hispànica
 . Sociolingüística espanyola i hispanoamericana
 . Pràctica traductològica II (Anglès/Francès > Català/Castellà)

5è curs

1r semestre
Optativa Grau Filologia Hispànica

 � - Lingüística història espanyola
 � - Literatura espanyola moderna i contemporània III
 � - Literatura espanyola medieval II

 . Pervivència de la literatura llatina a la lliteratura espanyola
 . Literatura espanyola dels Segles d’Or II
 . La traducció literària i de textos d’assaig (Anglès ><Català/
Castellà)
 . La traducció literària i de textos d’assaig (Francès ><Català/
Castellà)

2n semestre
 . Introducció a la llengua grega
 . Literatura espanyola moderna i contemporània II
 . Pràctiques externes
 . Treball final de grau
 . La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual 
(Anglès i Francès >Català/Castellà)
 . Treball final de grau
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Administració i Direcció d’Empreses (Campus Lleida i Campus Igualada)

www.grauade.udl.cat

http://www.grauadeigualada.udl.cat/ca/index.html

El Grau en Administració i Direcció d’Empreses que s’ofereix té un enfocament generalista resultat de les reflexions realitzades amb represen-
tants d’institucions privades i públiques de l’entorn i les manifestades en les enquestes d’inserció laboral i les recollides en el Pla Estratègic 
de la Facultat de Dret i Economia. Lleida i el seu entorn es caracteritza per una estructura empresarial de petita i mitjana empresa, fet que 
aconsella una formació àmplia perquè el futurs titulats tinguin una visió general del funcionament d’una empresa. D’aquesta manera, els gra-
duats tindran la capacitat per cobrir diferents necessitats de gestió que es puguin plantejar quan s’incorporin a qualsevol empresa del territori.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,348 (Campus Lleida)
5,000 (Campus Igualada)

 - Biologia
 - Economia de l’Empresa
 - Física
 - Geografia
 - Hisòria de la Filosofia
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Arts i Humanitats 5,000*
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000*+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000*

Perfil d’ingrés S’adreça a l’estudiantat amb interès per desenvolupar la seva activitat professional en 
l’àmbit de la gestió empresarial o bé està interessat en comprendre el funcionament de 
l’economia. 
A l’estudiantat que mostra un bon perfil negociador, és emprenedor i a la vegada mostra 
una actitud ètica i responsable. Es requereix facilitat de comunicació oral i escrita, 
capacitat matemàtica i d’anàlisi, motivació per comprendre els fenòmens i els canvis 
socials i capacitat de decisió i resolució de conflictes.

Places de nou ingrés 125 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Dret, Economia i Turisme (tel. 973 703 200 fdet.deganat@udl.cat www.fde.udl.cat)
Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut el títol és la 

d’Economista.
En concret, se’ls capacita per al desenvolupament dels perfils professionals següents:

 � - Consultor/a d’inversions i finances
 � - Analista de mercats
 � - Assessor/a fiscal
 � - Auditor/a
 � - Director/a comercial i expert/a en màrqueting
 � - Expert/a en comptabilitat
 � - Gestor/a i director/a d’empreses
 � - Gestor/a i director/a d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre

Informació d’interès Doble Titulació Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) –Bachelor of Business 
Administration (University of Applied Sciences of Novia, Finland. L’objectiu d’aquesta doble 
titulació és l’obtenció de dos títols per part d’aquells estudiants que la realitzin. L’es-tudiant ha 
de completar un curs acadèmic o un mínim de 60 crèdits en la Universitat de destí de manera 
que al finalitzar els estudis obtindrà el títol de Grau en ADE per la Universitat de Lleida i per la 
Universitat de Novia. Davant la importancia de la internacionalització dels estudis, l’obtenció 
de les dues titulacions

* (Campus Lleida i Campus Igualada)
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits: Matèries de formació básica 60

Matèries obligatòries 120
Matèries optatives 36
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 9

1r curs

1r semestre
 . Fonaments de Gestió d’Empreses
 . Fonaments de Comptabilitat
 . English for Business I
 . Matemàtiques Empresarials
 . Història Econòmica

2n semestre
 . Dret Mercantil
 . Planificació Comptable
 . English for Business II
 . Estadística Bàsica
 . Economia I

2n curs

1r semestre
 . Direcció de Màrqueting
 . Comptabilitat de Costos
 . Matemàtica de les Operacions Financeres
 . Economia II
 . Estadística Avançada

2n semestre
 . Organització i Administració d’Empreses
 . Dret Financer i Tributari
 . Fonaments de Finançament Empresarial
 . Política Econòmica
 . Comptabilitat Financera

3r curs

1r semestre
 . Direcció Estratègica
 . Dret del Treball
 . Planificació Fiscal de l’Empresa
 . Control de Gestió i Pressupostari
 . Economia Espanyola i Mundial

2n semestre
 . Direcció d’Operacions i Logística
 . Màrqueting Estratègic
 . Direcció Financera
 . Anàlisi dels Estats Economicofinancers
 . Econometria

4t curs

1r semestre
Optatives:

 . Comerç Exterior
 . Investigació de Màrqueting
 . Iniciativa Empresarial i Creació d’Empreses
 . Sistemes Informatius Comptables
 . Auditoria
 . Economia del Treball i Polítiques d’Ocupació
 . Investigació Operativa
 . Gestió de la Qualitat Turística (*)
 . Empreses de transports de viatgers (*)
 . Gestió Pública del Turisme (*)
 . Gestió de l’Empresa Familiar
 . Protecció social

2n semestre
Optatives:

 . Direcció i Gestió de Persones (*)
 . Valoració d’empreses i estratègia financera
 . Economia de la Innovació
 . La protecció Jurídica del Consumidor: Dret Privat del 
Consum
 . Dret Cooperatiu
 . Economia del sector públic
 . Teoria de Jocs i Aplicacions (*)
 . (*) optatives impartides en anglès

1r i 2n semestre
 . Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades
 . Treball Fi de Grau
 . Mobilitat I
 . Mobilitat II
 . Mobilitat III
 . Mobilitat IV
 . Mobilitat V

* (Campus Lleida i Campus Igualada)
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Administració i Direcció d’Empreses i Turisme (doble grau)

www.adetur.udl.cat

La doble titulació del grau en Administració i Direcció d’Empreses i del grau en Turisme té com a objectiu principal formar professionals 
capaços de desenvolupar activitats de gestió, assessorament i avaluació en l’àmbit global de l’organització turística, o en qualsevol de 
les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. A més de 
capacitar-los per formar part del sector turístic, un dels sectors més dinàmics del país.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,626

 - Biologia
 - Economia de l’Empresa
 - Física
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Hisòria de la Filosofia
 - Història de l’Art
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés s’adreça a l’alumnat que té interès en desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit 
de la gestió empresarial turística o bé està interessat en comprendre el funcionament 
de l’economia i el sector turístic. A l’estudiantat que mostra un bon perfil negociador, és 
emprenedor i a la vegada mostra una actitud ètica i responsable. Es requereix facilitat de 
comunicació oral i escrita, capacitat matemàtica i d’anàlisi, motivació per comprendre els 
fenòmens i els canvis socials i capacitat de decisió. Així mateix, es requereix facilitat per a 
la comunicació oral en vàries llengües, disposició pel treball en equip, iniciativa i creativitat.

Places de nou ingrés 20 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Dret, Economia i Turisme (tel. 973 703 200 lletres.secretariacentre@udl.cat 
www.lletres.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà, anglès i segona llengua estrangera
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Els perfils professionals estan relacionats amb l’àmbit turístic, amb l’àmbit de la gestió i 

la direcció empresarial:
 � - Director/gerent d’empresa d’activitats turístiques, d’allotjament, de viatges,  
 � - Responsable de comercialització
 � - Tècnic assessor d’esdeveniments
 � - Operador turístic (responsable de producte)
 � - Tècnic assessor de gestió de recursos turístics
 � - Gestor de productes
 � - Tècnic de gestió d’administracions publiques
 � - Responsable de programes de desenvolupament turístic/ oficines de turisme
 � - Guia intèrpret
 � - Dinamitzador d’activitats
 � - Ajudant d’investigació
 � - Professor
 � - Consultor d’inversions i finances
 � - Analista de mercats
 � - Assessor fiscal, auditor
 � - Director comercial i expert/a en màrqueting
 � - Expert en comptabilitat
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 339 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses i graduat o graduada en Turisme 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació básica (FB) 78

Mat. de formació obligatoria (B) 228
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
Total 339

1r curs

1r semestre
 . Fonaments de Gestió d’Empreses
 . Fonaments de Comptabilitat
 . Matemàtiques Empresarials
 . Estructura del Mercat Turístic
 . Dret Mercantil
 . Anglès I

2n semestre
 . Planificació Comptable
 . Economia I
 . Psicosociologia del Turisme i del Lleure
 . Historia de l’Art

Idioma a escollir:
 . Francès I 
 . Alemany I

2n curs

1r semestre
 . Història Econòmica
 . Direcció de Màrqueting
 . Matemàtiques de les Operacions Financeres
 . Geografia Turística del Món
 . Recursos Territorials Turístics
 . Organització i Gestió d’Allotjaments i Restauració

2n semestre
 . Comptabilitat Financera
 . Estadística Bàsica
 . Organització i Administració d’Empreses
 . Organització i Gestió d’Empreses d’Intermediació
 . Anglès II

Idioma a escollir:
 . Francès II 
 . Alemany II

3r curs

1r semestre
 . Economia II
 . Estadística Avançada
 . Comptabilitat de Costos
 . Gestió d’Esdeveniments, Protocol i Comunicació
 . Màrqueting Estratègic Turístic
 . Anglès III

2n semestre
 . Fonaments de Finançament Empresarial
 . Política Econòmica
 . Direcció d’Operacions i Logística
 . Econometria
 . Dret Administratiu Turístic
 . Noves Tecnologies i Turisme

4t curs

1r semestre
 . Pendent

2n semestre
 . Pendent

5è curs

1r semestre
 . Pendent

2n semestre
 . Pendent

1r i 2n semestre
 . Pràctiques Externes
 . Treball Fi de Grau (ADE)
 . Treball Fi de Grau (Turisme)
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Dret

www.graudret.udl.cat

Atès que l’exercici de la professió jurídica no és homogeni i pot ser entès i practicat de formes netament diferents, el Títol de Grau en Dret
pren com a referent la figura d’un/a jurista professional en sentit ampli; de manera que el graduat/da en Dret sigui capaç d’exercir amb èxit,
qualsevol que sigui la praxi laboral que realitzi. Des d’aquesta perspectiva el Grau té com a finalitat oferir una formació que permeti el domini
intel·lectual del Dret en vigor i l’enjudiciament crític de normes i institucions.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

6,696

 - Economia de l’Empresa
 - Història de la Filosofia
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Geografia
 - Grec

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Per cursar els estudis de Graduat en Dret cal que l’estudiant respongui a un perfil en el 
qual s’identifiquin una sèrie de trets, caràcters, interessos o inquietuds, especialment: 
(1) Capacitat de comprensió, anàlisi i raonament que li permeti la comprensió de la 
Ciència Jurídica i la posterior aplicació de la mateixa; (2) Un desenvolupament adequat 
de l’expressió oral i escrita, de manera que sigui possible la seva interrelació amb el 
conjunt de factors humans que intervenen en l’àmbit del Dret. (3) L’interès per l’exercici 
d’alguna de les disciplines, oficis, llocs o professions relacionats amb el marc del Dret.

Places de nou ingrés 115 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Dret, Economia i Turisme 
(tel. 973 703 200 fdet.deganat@udl.cat www.fde.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les professions per a les quals et capacita aquesta titulació són les següents:

El lliure exercici com a advocat i procurador, una vegada superat el màster corresponent
L’assessoria i consultoria jurídica en institucions públiques i empreses privades
La participació en concursos per accedir a les professions següents: notari, registrador, 
funcionaris de l’Administració de Justícia, fu*ncionaris de les administracions públiques 
i dels organismes internacionals, entre d’altres.

PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Dret 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació básica 60

Matèries obligatòries 135
Matèries optatives 30
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 6
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1r curs

1r semestre
 . Teoria del Dret
 . Dret Romà i la seva Recepció a Europa
 . Dret Constitucional I
 . Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona

2n semestre
 . Comparative Law
 . Dret Constitucional II
 . Història del Dret
 . Dret de Família

1r i 2n semestre
 . Economia i Empresa

2n curs

1r semestre
 . Dret Eclesiàstic de l’Estat
 . Dret Internacional Públic
 . Dret d’Obligacions i Contractes

2n semestre
 . Dret de la Unió Europea
 . Drets Reals
 . Introducció al Dret Processal i Procés Civil

1r i 2n semestre
 . Dret Penal. Part general i delictes contra les persones
 . Dret Administratiu I

3r curs

1r semestre
 . Dret Penal. Delictes econòmics i socials
 . Dret Administratiu II
 . Dret Processal Penal
 . Dret Mercantil I

2n semestre
 . Dret Financer i Tributari. Part general
 . Dret Mercantil II
 . Dret de Successions

1r i 2n semestre
 . Dret del Treball i de la Seguretat Social

4t curs

1r semestre
 . Dret Internacional Privat
 . Dret Tributari. Part especial

Optatives:
 . Règim jurídic de la propietat immobiliaria
 . Dret matrimonial
 . Dret de Danys
 . Protecció social
 . Casuïsme i Mètode Jurídic

2n semestre
Optatives:

 . Dret Local
 . La Protecció Jurídica del Consumidor: Dret Privat de Consum
 . Dret Penitenciari
 . Dret Cooperatiu

1r i 2n semestre
 . Pràctiques externes en Institucions Públiques i Privades
 . Treball de Fi de Grau

Minor en Gènere i Dret
1r semestre

 . Els Drets de les Dones i les Polítiques Públiques
 . Dona i Treball

2n semestre
 . Dones i Violència de Gènere
 . Gènere i Drets Humans
 . Dona i Protecció Social

Minor en Dret Europeu
1r semestre

 . Dret Contractual Europeu
 . European Legal English
 . Dret Fiscal de la UE

2n semestre
 . La Seguretat Energètica de la UE i La Lluita contra el Canvi
 . Climàtic
 . Relacions Exteriors de la UE (English)

Mobilitat
 . Mobilitat I (1C/2C)
 . Mobilitat II (1C/2C)
 . Mobilitat III (1C/2C)
 . Mobilitat IV(1C/2C)
 . Mobilitat V(1C/2C)
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Dret i Administració i Direcció d’Empreses (doble grau)

www.doblegraudretade.udl.cat

L’itinerari de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d’Empreses neix amb la vocació de proporcionar la formació,
els coneixements i la metodologia propis d’ambdós camps. D’una banda, forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, 
assessorament i avaluació en les empreses que poden desenvolupar-se en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees 
funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. D’altra banda, proporciona una 
formació jurídica bàsica que engloba tant els coneixements teòrics sobre l’ordenament jurídic així com les eines metodològiques necessàries 
per poder interpretar i aplicar les normes que l’integren.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

 - Biologia

9,300

 - Economia de l’Empresa
 - Física
 - Geografia
 - Història de la Filosofia
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Grec

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés  Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d’Empreses està adreçat a l’alumnat 
que té interès en desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de la direcció i 
gestió empresarial, en conèixer i aplicar els diferents instruments jurídics i està interessat 
en comprendre el funcionament de l’economia; a l’estudiantat que mostra un bon 
perfil negociador, és emprenedor i a la vegada mostra una actitud ètica i responsable. 
Es requereix facilitat de comunicació oral i escrita, comprensió lectora, capacitat 
matemàtica, capacitat analítica i de comprensió dels fenòmens i els canvis socials, 
motivació per defensar els drets de les persones i capacitat de decisió i resolució de 
conflictes.

Places de nou ingrés 30 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Dret, Economia i Turisme 
(tel. 973 703 200 fdet.deganat@udl.cat www.fde.udl.cat/ca/)

Modalitat Presencial
Horari Tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals El lliure exercici de les professions d’advocat i de procurador, un cop superat el màster 

corresponent
 � - L’assessoria i consultoria jurídica en institucions públiques i empreses privades
 � - La participació en concursos per accedir a les professions següents: notari, 

registrador, funcionaris de l’administració de Justícia, funcionaris de les 
administracions públiques i dels organismes internacionals, entre d’altres.

 � - L’exercici de la professió d’economista. En concret, se’ls capacita per al 
desenvolupament dels perfils professionals següents: Consultor/a d’inversions i 
finances. Analista de mercats. Assessor/a fiscal. Auditor/a. Director/ a comercial 
i expert/a en màrqueting. Expert/a en comptabilitat. Gestor/a i director/a 
d’empreses. Gestor/a i director/a d’organitzacions públiques i d’institucions 
sense ànim de lucre.
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 366 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Dret i graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 69

Matèries de formació obligatòria 267
Pràctiques externes 15
Treball de fi de grau 15

1r curs

1r semestre
 . Fonaments de Gestió d’Empreses
 . Fonaments de Comptabilitat
 . Matemàtiques Empresarials
 . Introducció al Dret
 . Dret Romà i la seva recepció a Europa
 . Dret Constitucional I

2n semestre
 . Planificació Comptable
 . Economia I
 . English for Business II
 . Dret Constitucional II
 . Història del Dret

2n curs

1r semestre
 . Història Econòmica
 . Direcció de Màrqueting
 . Comptabilitat de Costos
 . Matemàtiques de les Operacions Financeres
 . Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona
 . Dret Internacional Públic

2n semestre
 . Organització i administració d’empreses
 . Estadística bàsica
 . Comptabilitat Financera
 . Fonament de Finançament Empresarial
 . Dret de família
 . Dret de la Unió Europea

3r curs

1r semestre
 . Economia II
 . Estadística avançada
 . Dret Eclesiàstic de l’Estat
 . Dret d’Obligacions i Contractes

2n semestre
 . Política Econòmica
 . Màrqueting Estratègic
 . Introducció al Dret Processal i Procés Civil
 . Drets reals

1r i 2n semestre
 . Dret Penal. Part General i Delictes contra les Persones
 . Dret Administratiu I

4t curs

1r semestre
 . Direcció Estratègica
 . Control de Gestió i Pressupostari
 . Economia Espanyola i Mundial
 . Dret Penal. Delictes Econòmics i Socials
 . Dret Administratiu II
 . Dret Mercantil I

2n semestre
 . Econometria
 . Direcció d’Operacions i Logística
 . Direcció Financera
 . Dret de Successions
 . Dret Financer i Tributari. Part general
 . Dret Mercantil II

5è curs

1r semestre
 . Dret Processal Penal
 . Dret Tributari. Part especial
 . Dret Internacional Privat

2n semestre
 . Anàlisi dels Estats Economicofinancers
 . Comparative Introduction to Legal Systems

1r i 2n semestre
 . Dret del Treball i de la Seguretat Social
 . Pràctiques Externes en Institucions Públiques i Privades
 . Treball de Final de Grau de Dret
 . Treball de Final de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses
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Educació Infantil (Modalitat Gestions Creatives)

www.educacioinfantil.udl.cat

El grau d’Educació Infantil habilita per exercir la professió regulada de mestre i permet cobrir la formació bàsica dels infants de zero a sis
anys, tant en els centres educatius que depenen de l’Administració pública com de l’àmbit privat, així com desenvolupar activitats en altres
contextos d’educació no formal. El perfil professional del mestre o la mestra d’educació infantil és de caràcter generalista, capaç de 
desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels 
infants com a persones.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Anàlisi Musical
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 - Dibuix Artístic
 - Física
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Coneixement del món de la infància, domini d’activitats d’expressió i comunicació 
(expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura), domini de la llengua 
catalana i la castellana i coneixements d’informàtica. Creativitat, gran curiositat i ganes 
d’aprofundir, per adquirir els coneixements, tècniques i recursos que permetin ser un 
bon professional, disposició per treballar i cooperar en projectes comuns Places de nou 
ingrés 100 (curs 2020-2021)

Prova d’Aptitud Personal Per accedir a aquest grau cal realitzar la Prova d’Aptitud Personal (PAP). Més informació: 
universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les responsabilitats dels mestres d’Educació Infantil comprèn diferents camps: l’acció 

educativa amb cada alumne, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i 
l’administració educativa. Els àmbits de treball són:

 � - Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 � - Serveis i programes d’atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la 

família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
 � - Serveis d’oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d’altres.
 � - Elaboració de materials educatius.
 � - Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració.
 � - Serveis educatius de suport a l’escola.
 � - Autoocupació en serveis educatius complementaris.



43

PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Infantil 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 100

Mat. de formació didàctica i disciplinària 60
Matèries optatives 30
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6

1r curs

1r semestre
 . Psicologia del desenvolupament (0-6)
 . Sociologia de l’educació
 . Autogestió de l’aprenentatge
 . L’escola d’educació infantil I
 . Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents I
 . Aprenentatge de les Ciències Socials

2n semestre
 . Desenvolupament saludable a la infància I
 . Observació sistemàtica i anàlisi de contextos I
 . L’escola d’educació infantil II
 . Música en l’educació infantil
 . Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana

2n curs

1r semestre
 . Arts visuals en l’educació infantil
 . Didàctica de la llengua i la literatura I
 . Aprenentatge de les ciències de la natura
 . Desenvolupament saludable en la infància II
 . Psicologia de l’educació i de l’aprenentatge (0-6)

2n semestre
 . Observació sistemàtica i anàlisi de contextos II
 . Acció tutorial en l’educació infantil
 . Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament
 . Tecnologies digitals a l’educació infantil
 . Pràctiques escolars I

3r curs

1r semestre
 . Didàctica de la llengua i de la literatura II
 . Aprenentatge de les matemàtiques
 . Processos psicològics i desenvolupament de la personalitat 
(0-6)
 . Expressió corporal en l’educació infantil
 . Estratègies didàctiques per l’educació inclusiva

2n semestre
 . Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents 
II
 . Tractament de la informació
 . Projectes artístics integrats
 . Pràctiques escolars II
 . Processos psicològics i desenvolupament de la personalitat 
(0-6)

4t curs

1r semestre
 . Pràctiques escolars III

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau

Optatives:
 . Pedagogia i didáctica de la religió a l’escola
 . Arts visuals i creativitat
 . Música i creativitat
 . Innovació educativa a través de les TIC a l’educació infantil
 . Salut i malestar docent
 . Escola i territori: L’escola rural
 . La mirada de la ciència en l’etapa 0-6
 . Biblioteques escolars
 . Jocs, valors i diversitat cultural
 . Aprenentatge primerenc d’anglès com a llengua estrangera
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Educació Infantil i Educació Primària (doble grau)

www.doblegrauinfantiliprimaria.udl.cat

El perfil professional del mestre o la mestra en educació infantil i en educació primària és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes 
les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones.
L’estudiant del doble grau també podrà optar a les mencions en educació musical, menció en educació física, menció en necessitats 
educatives especials i educació per a la diversitat, menció en llengües estrangeres. L’exercici professional es desenvolupa preferentment en els 
centres educatius que depenen de l’Administració pública o de l’àmbit privat, però també pot vincular-se a molts altres contextos d’educació 
no formal. La proposta està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius que es planteja una 
dedicació a temps complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa. Els dos títols obtinguts en aquesta doble formació han de donar 
més oportunitats a l’estudiant a l’hora d’incorporar-se al món laboral ja que la formació obtinguda suposa un valor afegit a l’hora de contractar 
algun d’aquests professionals.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

9,398

 - Anàlisi Musical
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 - Dibuix Artístic
 - Física
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 6,270

Perfil d’ingrés Capacitat de comunicació oral i escrita i habilitats d’expressió i comunicació (expressió 
corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura) així com un bon nivell de coneixements 
en l’àmbit científic, matemàtic i social. Coneixement del món de la infància. Interès pels 
processos d’ensenyament-aprenentatge, curiositat i ganes d’aprofundir en l’adquisició 
de coneixements, tècniques i recursos que permetin ser un bon professional. Capacitat 
de treball i disposició per participar en processos grupals. Tenir habilitats de relació i 
interacció amb els infants per promoure canvis qualitatius que els capacitin per viure en 
una societat canviant. 

Places de nou ingrés 30 (curs 2020-2021)
Prova d’Aptitud Personal Per accedir a aquest doble grau cal realitzar la Prova d’Aptitud Personal (PAP). 

Més informació: universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 348 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Educació Infantil i graduat o graduada en Educació Primària 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 124 

Matèries obligatòries 124
Matèries optatives 30
Pràcticum 58
Treball de fi de grau 12

 
L’estudiant del Doble itinerari de Grau també podrà optar a les Mencions que s’ofereixen al Grau d’educació Primària: Menció en educació 
Musical, Menció en educació Física, Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat, Menció en Anglès.

1r curs

1r semestre
 . Psicologia del desenvolupament
 . Teoria, història i contextos educatius
 . Sociologia de l’educació
 . Numeració, càlcul i mesura
 . Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents I
 . L’escola d’educació infantil I

2n semestre
 . Psicologia de l’educació
 . Processos didàctics i organitzatius
 . Família i escola
 . Música i la seva didáctica
 . Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana
 . L’escola d’educació infantil II

2n curs

1r semestre
 . Atenció a la diversitat
 . Tecnologies digitals en l’educació primària
 . Acció tutorial a l’educació primària
 . Espai i forma
 . Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica
 . Psicologia de l’educació i l’aprenentatge (0-6)
 . Didàctica de la llengua i la literatura I

2n semestre
 . Processos i contextos educatius
 . Didàctica de la llengua i la literatura
 . Arts visuals
 . Geografia i història
 . Desenvolupament saludable en la infància I
 . Pràctiques escolars I

3r curs

1r semestre
 . Desenvolupament saludable en la infància II
 . Estratègies didàctiques per l’educació inclusiva
 . Expressió corporal en l’educació infantil
 . Aprenentatge de les matemàtiques
 . Didàctica de la llengua i la literatura II

2n semestre
 . Processos psicològics i desenvolupament de la personalitat 
(0-6)
 . Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents II
 . Projectes artístics integrats
 . Pràctiques escolars II

4t curs

1r semestre
 . Aprenentatge de les ciències experimentals I
 . Didàctica de l’educació rítmica i la dansa
 . Projectes integrants en la llengua anglesa
 . Pràcticum II
 . Arts visuals en l’educació infantil

2n semestre
 . Aprenentatge de les ciències experimentals II
 . Ensenyament i aprenentatge de l’educació física
 . Didàctica de les ciències socials
 . Ensenyament i aprenentatge de la llengua i literatura espanyola
 . Tractament de la informació, atzar i probabilitat
 . Observació sistemàtica i anàlisis de contextos I

5è curs

1r semestre
 . Optatives

2n semestre
 . Pràctiques III
 . Treball final de Grau (Ed. Primària)
 . Treball final de Grau (Ed. Infantil)
 . Optatives

Optatives:
 . Estils educatius paterns i socialització infantil
 . Religió
 . Salut i malestar docent
 . Escola i territori: l’escola rural
 . Projectes d’educació d’arts visuals
 . Comprensió del món a través de la ciència
 . Aprendre a ensenyar a través del patrimoni i museus

Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
 . Educació en la diversitat I
 . Educació en la diversitat II

Menció Anglès
 . Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera
 . Llengua anglesa i la seva cultura

Menció educació física
 . Continguts propis de l’Educació Física I
 . Continguts propis de l’Educació Física II

Menció educació musical
 . Educació musical I
 . Educació musical II

Sortides professionals Les sortides professionals associaces o derivades d’aquesta doble titulació:
 � - Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 � - Serveis i programes d’atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la 

família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
 � - Elaboració de materials educatius.
 � - Gestió d’activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 � - Centres d’educació per a adults.
 � - Serveis d’oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d’altres.
 � - Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració.
 � - Serveis educatius de suport a l’escola.
 � - Autoocupació en serveis educatius complementaris.
 � - Escoles d’educació primària.
 � - Aules en centres hospitalaris.
 � - Aules en centres penitenciaris.
 � - Món editorial especialitzat.
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Educació Primària (Modalitat Dual - Modalitat Pla Bilingüe)

www.educacioprimaria.udl.cat

Els estudis de grau d’Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge
i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària. L’estructura de les matèries s’articula 
a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un per- 
centatge de continguts optatius. El grau contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, 
Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials. Aquests estudis es poden cursar en tres modalitats: 
sense singularització; en modalitat Dual, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs; o bé, en modalitat del 
pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l’alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques
del grau en anglès.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

7,504

 - Anàlisi Musical
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i Medi Ambiental
 - Dibuix Artístic
 - Física
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

Proves per a + grans de 45 anys (provesacces@udl.cat)
5,000+entrevista personal

Titulats universitaris 6,800
Perfil d’ingrés Un bon nivell de coneixements en l’àmbit científic, matemàtic, social i artístic, 

coneixements d’informàtica i capacitat de comunicació oral i escrita. Habilitats de relació 
i interacció amb els infants per promoure canvis qualitatius que els capacitin per viure 
en una societat canviant, motivació per participar en processos grupals, interès pels 
processos d’ensenyament-aprenentatge i sensibilitat per a les diferències individuals. 
Per a la modalitat bilingüe, tenir assolit el nivell B en llengua anglesa.

Places de nou ingrés 140 (curs 2020-2021)
Prova d’Aptitud Personal Per accedir a aquest grau cal realitzar la Prova d’Aptitud 

Personal (PAP). Més informació: universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals La tasca principal de les persones titulades és la formació reglada i bàsica dels infants 

(de 6 a 12 anys).
Els sectors principals d’ocupació són:

 � - Escoles d’educació primària.
 � - Centres d’educació per a adults.
 � - Aules en centres hospitalaris.
 � - Aules en centres penitenciaris.
 � - Món editorial especialitzat.
 � - Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració.
 � - Gestió d’activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació 

Primària 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 60

Mat. de formació didàctica i disciplinària 94
Matèries optatives 36
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6

1r curs

1r semestre
 . Psicologia del desenvolupament
 . Teoria, història i contextos educatius
 . Sociologia de l’educació
 . Numeració, càlcul i mesura
 . Integració I
 . Foment de la competència sociolingüística

2n semestre
 . Psicologia de l’educació
 . Processos didàctics i organitzatius
 . Família escola
 . Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana
 . Mùsica i la seva didàctica

2n curs

1r semestre
 . Espai i forma
 . Introducció a la llengua anglesa i la seva didáctica
 . Acció tutorial a l’educació primària
 . Atenció a la diversitat
 . Tecnologies digitals en l’educació primària

2n semestre
 . Didàctica de la llengua i la literatura
 . Arts visuals
 . Pràctiques I
 . Processos i contextos educatius
 . Geografia i història

1r i 2n semestre
 . Pràcticum I (generalilsta)

3r curs

1r semestre
 . Aprenentatge de les ciències experimentals I
 . Didàctica de l’educació rítmica i la dansa
 . Projectes integrats en llengua anglesa
 . Pràcticum II 
 . Didàctica de les arts visuals

2n semestre
 . Aprenentatge de les ciències experimentals II
 . Didàctica de les ciències socials.
 . Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura 
espanyola
 . Tractament de la informació, atzar i probabilitat
 . Ensenyament i aprenentatge de l’educació física

1r i 2n semestre
 . Pràcticum II (generalilsta)

4t curs

1r semestre
 . Optativa
 . Optativa
 . Optativa
 . Optativa
 . Optativa

1r i 2n semestre
 . Pràcticum III (Mencions)
 . Pràcticum III (Llengua estrangera)
 . Pràcticum III (Educació musical)
 . Pràcticum III (Educació física)
 . Pràcticum III (Necessitats educatives especials i educació en 
la diversitat)
 . Pràcticum (Generalista)
 . Treball de fi de grau

Optatives:
 . Educació musical I
 . Estils educatius paterns i socialització infantil
 . Educació en la diversitat I
 . Projectes d’educació d’arts visuals
 . Continguts propis de l’educació física I
 . Educació musical II
 . Salut i malestar docent
 . Escola i territori: l’escola rural
 . Continguts propis de l’educació física II
 . Religió
 . Aprendre a ensenyar a traves del patrimoni i museus
 . Comprensió del món a través de la ciència
 . Educació en la diversitat II
 . Llengua anglesa i la seva cultura
 . Ensenyament i aprenentatge de les llengües IV
 . Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera

Menció necessitats educatives especials i educació per a la 
diversitat

 . Educació en la diversitat I
 . Educació en la diversitat II

Menció Anglès
 . Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera
 . Llengua anglesa i la seva cultura

Menció educació física
 . Continguts propis de l’Educació Física I
 . Continguts propis de l’Educació Física II

Menció educació musical
 . Educació musical I
 . Educació musical II
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Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
(doble grau)

El doble itinerari de grau es justifica en base a la demanda que la nostra societat i, particularment, els estudiants han manifestat per tal de 
tenir més oportunitats en la seva incorporació al món laboral. Fins ara, la doble formació havia de ser planificada pel propi estudiant, el qual 
havia d’anar resolent totes les dificultats de manera individual (compatibilitzar horaris, gestió de convalidacions, etc.). Aquesta proposta de 
simultaneïtat d’estudis facilitarà a aquests estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini de cinc anys. La simultaneïtat d’estu-
dis està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius. Aquest estudiant tindrà una dedicació a 
temps complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa. La proposta del doble itinerari té en consideració criteris professionalitzadors i del 
context sociolaboral. Els dos títols obtinguts en aquesta doble formació donen més oportunitats a l’hora d’incorporar-se al món laboral i la for-
mació obtinguda suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals. L’estudiant del doble itinerari de grau podrà optar 
les mencions en educació Musical, menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat, menció en llengües estrangeres.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

10,176

 - Anàlisi Musical
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 - Dibuix Artístic
 - Física
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Literatura Castellana
 - Literatura Catalana
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Capacitat de comunicació oral i escrita i habilitats d’expressió i comunicació (expressió 
corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura), així com coneixements en l’àmbit científic, 
matemàtic i social. Coneixement del món de la infància i la joventut. Aptituds, habilitats 
i capacitats físiques bàsiques i condicionals necessàries per cursar amb aprofitament el 
grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Interès pels processos d’ensenyament-
aprenentatge. Capacitat de treball i disposició per participar en processos grupals. 
Interès pel món de l’esport. Tenir habilitats de relació i interacció amb infants i joves per 
promoure canvis qualitatius a través de l’educació i de l’esport.

Places de nou ingrés 25 (curs 2020-2021)
Prova d’Aptitud Personal Per accedir a aquest doble grau cal realitzar dues Proves d’Aptitud Personal 

(PAP). Més informació: universitats.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat) i 
Institut d’Educació Física de Catalunya 
(tel. 973 272 022 inefclleida@inefc.es www.inefc.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol 

(Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 25,04 euros

www.doblegrauprimariacienciesesport.udl.cat
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 362 
Tipus de títol: dos títols oficials
Titulació: graduat o graduada en Educació Primària i graduat o graduada en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 90

Matèries obligatòries 198
Matèries optatives 24
Pràcticum 38
Treball de fi de grau 12

1r curs

1r semestre
 . Teoria, història i contextos educatius
 . Sociologia de l’educació
 . Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport
 . Psicologia de l’activitat física i l’esport
 . Esports individuals i d’adversari I
 . Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de 
l’exercici físic

2n semestre
 . Processos didàctics i organitzatius
 . Família i escola
 . Fisiologia de l’exercici I
 . Esports col·lectius I
 . Teoria i pràctica del joc motor
 . Expressió Corporal i Dansa

2n curs

1r semestre
 . Numeració, càlcul i mesura
 . Fisiologia de l’exercici II
 . Aprenentatge i desenvolupament motor
 . Manifestacions bàsiques de la motricitat
 . Estadística i metodología de la investigació en l’activitat física 
i l’esport
 . Legislació i organització de l’esport

2n semestre
 . Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana
 . Música i la seva didáctica
 . Gestió de l’esport
 . Teoria de l’entrenament I
 . Biomecànica de l’activitat física i l’esport
 . Esports col·lectius II

3r curs

1r semestre
 . Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica
 . Atenció a la diversitat
 . Acció tutorial a l’educació primària
 . Espai i forma
 . Ampliació d’esports col·lectius
 . Esports individuals i d’adversari II
 . Principis i bases de l’ensenyament de l’activitat física i 
l’esport adaptat

2n semestre
 . Processos i contextos educatius
 . Didàctica de la llengua i la seva literatura
 . Geografia i història
 . Teoria de l’entrenament II
 . Promoció i prescripció d’exercici físic per a la salut
 . Ampliació d’esports individuals i d’adversari

4t curs

1r semestre
 . Cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic
 . Nutrició i dietètica
 . Intervenció i avaluació de l’ensenyament de l’activitat física i 
l’esport adaptat
 . Pràcticum II

2n semestre
 . Aprenentatge de les ciències experimentals II
 . Didàctica de les ciències socials
 . Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura 
espanyoles
 . Arts visuals
 . Esports emergents

5è curs

1r semestre
 . Menció EF
 . Primers auxilis i patologies de l’activitat física i l’esport
 . Teoria de l’entrenament III

2n semestre
 . Pràcticum III
 . Treball final de Grau
 . Treball final de Grau

Sortides professionals Els sectors principals d’ocupació són als quals poden accedir els titulats en aquest doble grau són:
 � - Escoles d’educació primària.
 � - Centres d’educació per a adults.
 � - Aules en centres hospitalaris.
 � - Aules en centres penitenciaris.
 � - Món editorial especialitzat.
 � - Gestió d’activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 � - Centres d’acolliment d’infants i joves tutelats per l’Administració.
 � - Professors d’educació física.
 � - Tècnics responsables de programes de manteniment i millora de la salut.
 � - Tècnics responsables de programes d’esport recreatiu i de turisme actiu.
 � - Preparadors físics.
 � - Entrenadors professionals (referits a un esport específic) i personals.
 � - Directors esportius
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Educació Social

www.educaciosocial.udl.cat

Aquests estudis capaciten per a la intervenció socioeducativa directa amb persones en el camp de l’educació en contextos especials (hospitals, 
centres d’educació especial...) o educació d’adults (escoles d’adults, centres penitenciaris...). Un camp que no té una regulació concreta ja que 
es pot desenvolupar en diferents col·lectius com ara persones en risc d’exclusió, amb problemes socials o d’adaptació al seu entorn.
L’educador/a social es defineix com un agent de canvi social i dinamitzador de grups a través d’estratègies educatives que ajuda la ciutadania 
a comprendre i participar de manera plena i en igualtat d’oportunitats en el seu entorn social, polític, econòmic i cultural.
La seva tasca es desenvolupa tant en l’administració pública com en les entitats del tercer sector.
S’ofereix la possibilitat de simultaniejar els estudis d’Educació Social amb els de Treball Social, amb un programa de convalidació d’assignatures 
comunes. Es tracta d’un itinerari formatiu particular que consisteix a cursar la totalitat de matèries del grau en Educació Social i una selecció 
de matèries clau del grau en Treball Social. Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions: el grau en Educació Social i el grau 
en Treball Social.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

7,860

 - Economia de l’Empresa
 - Geografia
 - Grec
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Cultura audiovisual
 - Fonaments de les arts
 - Història de la filosofia

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Conèixer i apreciar els aspectes relacionats amb el món de la pedagogia, la psicologia, la 
sociologia i l’antropologia. Motivació per treballar amb persones i col·lectius en dificultat 
social. Habilitats i destreses per a la dinamització i l’animació de grups. Sensibilitat i 
respecte per les diferències individuals. Dinamisme, empatia i habilitats socials per a la 
comunicació amb persones. Interès pels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

Places de nou ingrés 80 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català i castellà
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals L’educador/a social pot treballar com a professional en diferents àmbits de l’acció 

socioeducativa, que es poden organitzar atenent a diferents paràmetres. Si ho fem des de 
les institucions/ organismes que integren la seva figura en els equips multiprofessionals, 
podem diferenciar quatre àmbits:

 � - Els serveis socials (serveis socials d’atenció primària; infància, adolescència 
i família en risc social; adopcions i acolliments familiars, persones amb 
discapacitats; gent gran; drogodependències, salut mental, violència de 
gènere...)

 � - Justícia: mesures en medi obert, centres de justícia juvenil, serveis oberts 
penitenciaris, centres penitenciaris.. etc

 � - L’animació sociocultural i l’educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i 
oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, ludoteques, 
entitats d’esplai, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció 
de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).

 � - L’educació permanent (programes de transició a la vida activa, centres de 
formació professional ocupacional, serveis i programes d’orientació, d’acollida i 
formació de persones immigrades.. etc.)
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Educació Social Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 60   

Mat. de formació didàctica i disciplinària 90
Matèries optatives 48
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12

1r curs

1r semestre
 . Introducció a la psicologia
 . Economia
 . Antropologia i sociologia I
 . Contextos i àmbits de l’acció social I
 . Bases conceptuals i contextuals de l’educació social

2n semestre
 . Conceptes bàsics d’educació
 . Dret
 . Antropologia i sociologia II
 . Contextos i àmbits de l’acció social II
 . Teories i institucions contemporànies de l’educació

2n curs

1r semestre
 . Informàtica i estadística
 . Comunicació lingüística i digital
 . Fonaments psicològics per a l’acció socioeducativa en 
família infància
 . en risc
 . Didàctica de l’acció socioeducativa
 . Mètodes d’investigació social

2n semestre
 . Geografia i Història
 . Psicologia social
 . Acció socioeducativa en família i infància en risc
 . Projectes per a la inserció social i laboral
 . Tècniques d’investigació social

3r curs

1r semestre
 . Tècniques de dinamització de grups
 . Salut i benestar professional
 . Projectes per a l’acció sociocomunitaris
 . Pràcticum I

2n semestre
 . Gestió i avaluació d’institucions socials
 . Projectes per a la inclusió social

Optatives:
 . Animació sociocultural
 . Immigració i societat multicultural
 . Anglès específic per a educadors socials I
 . Intervenció en famílies per a intervenció de la infantesa
 . Prevenció del risc social en la infància i en l’adolescència
 . Gènere i societat

4t curs

2n semestre
 . Pràcticum II

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau

Optatives:
 . Acció socioeducativa en l’àmbit de la discapacitat
 . Acció socioeducativa per a l’envelliment actiu
 . Intervenció socioeducativa en l’àmbit de la justícia
 . Drogodependències
 . Expressió artística i educació social
 . Acció socioeducativa en l’àmbit de la salut mental
 . Acció socioeducativa en persones grans en situació de 
dependència
 . Desigualtat i exclusions. Integració i cooperació
 . Formació per a l’ocupació
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Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses
(doble grau)

La doble titulació: grau en Enginyeria Informàtica i grau en Administració i Direcció d’Empreses té l’objectiu de formar professionals en activitats
de gestió, assessorament i avaluació d’organitzacions, així com en activitats d’anàlisi, disseny i implementació de sistemes informàtics que 
resolguin problemes de tractament de la informació dels diferents aspectes de la vida de l’organització. Aquestes activitats poden tenir lloc 
en l’àmbit global de l’organització, com també en les seves diferents àrees funcionals, com són: producció, recursos humans, finançament, 
comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i 
des del CFGS 

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
 - Biologia

11,330

 - Economia de l’Empresa
 - Electrotècnia
 - Física
 - Geografia
 - Història de la Filosofia
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.
 - Química
 - Tecnologia Industrial

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Dibuix tècnic

Proves d’accés per a més 
grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000

Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL
(provesacces@udl.cat)

Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés S’adreça a estudiants amb interès pel estudis tècnics i de gestió empresarial. Que siguin capaços de gaudir 
en l’aprenentatge i el treball associat a les dues disciplines, l’enginyeria informàtica i la gestió empresarial. 
Amb alt nivell d’implicació en els estudis atès que, en tractar-se d’un doble grau, caldrà assumir una 
càrrega lectiva lleugerament superior a la que correspon a un únic grau. Es requereix gust i disposició 
pel treball en grup i capacitat d’aprofundiment en l’estudi d’un problema i creativitat i perseverança en la 
proposta de solucions.

Places de nou ingrés 10 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Escola Politècnica Superior (tel. 973 702 700 eps.direccio@udl.cat www.eps.udl.cat) i
Facultat de Dret, Economia i Turisme (tel. 973 703 200 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), 

Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 25,04 euros
Sortides professionals Les sortides professionals són, per una banda, les pròpies dels graduats en ADE i, per l’altra, les dels 

graduats en Enginyeria Informàtica. A més, s’hi afegeixen aquelles que requereixen competències 
adquirides en totes dues titulacions.

 � - Les pròpies del graduat en Administració i Direcció d’Empreses: Consultor/a d’inversions i finances; 
Analista de mercats; Assessor/a fiscal; Auditor/a; Director/a comercial i expert/a en màrqueting; 
Expert/a en comptabilitat; Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions 
sense ànim de lucre.

 � - Les pròpies del graduat en Enginyeria Informàtica: Dissenyador/a i desenvolupador/a de software; 
Consultor/ a tecnològica i funcional de sistemes d’informació; Desenvolupador/a de polítiques i 
tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació; Gestió de xarxes de comunicació, ba-
ses de dades i sistemes informàtics; Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació.

 � - Les específiques del doble graduat en Enginyeria Informàtica i ADE: Creador/a d’empresa pròpia 
amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses; Director dels serveis informàtics de 
l’empresa; Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning); Director/a de màrqueting amb implan-
tació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial; 
Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa; Auditor/a, 
consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa; Director/a en 
empresa tecnològica.

www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat
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Informació d’interès Triple Titulació Grau Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses (VIA University College, 
Dinamarca).
Aquesta triple titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de la Universitat de Lleida d’assolir 
aquesta segona titulació reforçant els seus coneixements de gestió d’una empresa i també d’idiomes, ja 
que hauran d’aprendre danès així també com acreditar un nivell d’anglès C1 en el moment de triar aquesta 
possibilitat. Donat que la triple titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la 
UdL, no és fins al 4t curs del Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses que els 
estudiants poden accedir a cursar aquesta triple titulació (i acreditar el nivell C1 d’anglès necessari) que 
ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb 
la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. 

PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 372 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses 
Durada: 5 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 99

Matèries obligatòries 234
Pràctiques externes 15
Treball de fi de grau 15+9
Total 372

1r curs

1r semestre
 . Fonaments de gestió empresarial
 . Fonaments de comptabilitat
 . Àlgebra
 . Programació 1
 . Estructures de computadors 1
 . Lògica computacional

2n semestre
 . Estadística i optimització
 . Programació 2
 . Estructura de computadors 2
 . Planificació comptable
 . Economia I

2n curs

1r semestre
 . Física
 . Història econòmica
 . Direcció de màrqueting
 . Matemàtiques de les operacions financeres
 . Matemàtica discreta
 . Estructures de dades

2n semestre
 . Dret mercantil
 . Organització i administració d’empreses
 . Arquitectura de computadors
 . Algorísmica i complexitat
 . Llenguatges, autòmats i gramàtiques
 . Interacció persona-ordinador
 . Comptabilitat financera

3r curs

1r semestre
 . Estadística avançada
 . Bases de dades
 . Sistemes Operatius
 . Enginyeria del programari
 . Comptabilitat de costos

2n semestre
 . Xarxes
 . Projecte web
 . Fonaments de finançament empresarial
 . Màrqueting estratègic
 . Dret financer i tributari
 . Ampliació de bases de dades i enginyeria de programari

4t curs

1r semestre
 . Economia II
 . Direcció estratègica
 . Dret del treball
 . Sistemes concurrents i paral·lels
 . Administració i manteniment de sistemes i aplicacions
 . Intel·ligència artificial

2n semestre
 . Direcció, organització i lideratge de projectes tecnològics
 . Econometria
 . Direcció d’Operacions i Logística
 . Xarxes dels sistemes d’informació
 . Anàlisi, modelització i disseny de SI
 . Direcció Financera

5è curs

1r semestre
 . Planificació fiscal de l’empresa
 . Control de gestió i pressupostària
 . Economia espanyola i mundial
 . Aspectes legals, socials i professionals
 . Pràctiques en entitats públiques i privades

2n semestre
 . Anàlisi dels estats economicofinancers
 . English for Business II
 . Política económica
 . Arquitectura dels SI
 . Treball de final de grau
 . Treball de final de grau
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Relacions Laborals i Recursos Humans

www.eurl.es/normativa-grau

El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans és una titulació que ensenya a gestionar les relacions laborals des de moltes perspectives: 
assessorament jurídic, laboral i fiscal; defensa en judicis laborals; prevenció de riscos laborals; igualtat en el treball i mediació entre empresaris i 
treballadors, i atorga una formació solvent que permet als graduats resoldre amb garantia tots els problemes que planteja la gestió de recursos 
humans, tant en l’empresa privada com en l’àmbit de l’administració pública.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Economia de l’Empresa
 - Geografia
 - Història de la Filosofia
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Biologia
 - Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Llatí

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés S’adreça a estudiants amb interès pel món del treball, Des de les més tradicionals, com 
l’assessorament jurídic-laboral, la gestió en matèria de seguretat social o la direcció dels 
Recursos Humans (RRHH), fins a altres noves com la medicació de conflictes, negociació 
col·lectiva, prevenció de riscos laborals, polítiques sociolaborals o economia social.

Places de nou ingrés 35 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Escola Universitària de Relacions Laborals 
(tel. 973 248 993 capadministracio@eurl.es www.eurl.es)

Modalitat Presencial
Horari Tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 64 euros (Beques Ministeri i Beques EURL)
Sortides professionals  � - Graduat social

 � - Direcció de Recursos Humans
 � - Gestió de Recursos Humans
 � - Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d’ocupació i 

desenvolupament local
 � - Administracions públiques
 � - Auditoria sociolaboral
 � - Ensenyament
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 60

Matèries obligatòries 129
Matèries optatives 36
Pràctiques Acadèmiques Externes 6
Treball de Final de Grau 9
Total 240

1r curs

1r semestre
 . Història Social i Política Contemporània
 . Elements de Psicologia del Treball
 . Introducció a l’Economia
 . Introducció a l’Estadística

2n semestre
 . Dret mercantil
 . Dret de les Administracions Públiques
 . Sociologia del Treball

1r i 2n semestre
 . Principis de Dret Públic i Privat
 . Organització i Mètodes de Treball

2n curs

1r semestre
 . Introducció al Dret del Treball
 . Tècniques de Negociació
 . Teoria de les Relacions Laborals

2n semestre
 . Contractació Laboral
 . Economia Laboral
 . Comptabilitat d’Empresa
 . Anàlisi del Marc Regulador de les Relacions Laborals a 
Espanya

1r i 2n semestre
 . Direcció de Recursos Humans
 . Dret Sindical

3r curs

1r semestre
 . Salut Laboral
 . Fonaments de les Polítiques Sociolaborals

2n semestre
 . Prevenció de Riscos Laborals
 . Dret Cooperatiu
 . Anàlisi de Polítiques Públiques Sociolaborals
 . Anglès Comercial
 . Tècniques de Comunicació i Expressió Oral i Escrita

1r i 2n semestre
 . Dret Processal i Sancionador Laboral
 . Dret de la Seguretat Social

4t curs

1r semestre
 . Competència i Propietat Industrial
 . Dret Mercantil Comunitari i Comparat
 . Protecció i Defensa del Consumidor en el Mercat Financer*
 . Navegació Aèria i Marítima
 . Acció Social en l’Empresa
 . Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

2n semestre
 . Pràctiques Acadèmiques Externes
 . Dret Social Comunitari i Comparat
 . Màrqueting, Publicitat i Comerç Electrònic
 . Creació d’Empreses i Contractació Mercantil *
 . Polítiques d’Igualtat i Immigració *
 . Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball *

1r i 2n semestre
 . Gestió i Presa de Decisions en Recursos Humans
 . Treball de Final de Grau

*Sense activar aquest curs
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Treball Social

www.treballsocial.udl.cat

Els estudis de Treball Social capaciten per intervenir en àrees assistencials, rehabilitadores i preventives dels sectors del benestar social, així 
com en tasques de recerca, planificació i gestió. Té com objectiu el foment del benestar i la qualitat de vida de les persones i els grups socials, 
així com lluitar contra la desigualtat social, contra la vulneració dels drets humans, a favor de la justícia social i la consecució i manteniment 
dels drets socials.
Aquesta disciplina té com a objecte l’ajuda a les persones que es troben en moments de dificultats socials, mitjançant la utilització de teories 
sobre el comportament humà i els sistemes socials i aplicant la metodologia específica en la qual s’integra el treball social en cada cas, grup 
i comunitat.
La seva tasca es desenvolupa en àmbits com serveis socials, justícia, salut, infància en risc, diversitat funcional, inserció laboral, entre altres.
S’ofereix la possibilitat de simultaniejar els estudis de Treball Social amb els d’Educació Social, amb un programa de convalidació d’assignatures 
comunes. Es tracta d’un itinerari formatiu particular que consisteix a cursar la totalitat de matèries del grau en Treball Social i una selecció de 
matèries clau del grau en Educació Social. Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions: el grau en Treball Social i el grau 
en Educació Social.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + 
PAU i des del CFGS 

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:
 - Economia de l’empresa

6,550

 - Geografia
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,1:
 - Història de la filosofia

Proves d’accés per a més 
grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5

Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL
(provesacces@udl.cat)

Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés Conèixer i apreciar aspectes relacionats amb el món de la intervenció social i els serveis socials, la 
sociologia, l’antropologia social, la psicologia, el dret, la salut i la pedagogia. Amb motivació per treballar 
amb persones i col·lectius amb dificultats socials. I sensibilitat i respecte per les diferències individuals i 
col·lectives, dinamisme, empatia i habilitats socials per a la comunicació amb persones.

Places de nou ingrés 80 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (tel. 973 706 501 fepts.deganat@udl.cat www.fce.udl.cat)
Modalitat Presencial
Horari Matí i tarda
Idioma de docència Català, castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (Sicue), 

Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món.
Preu per crèdit 17,69 euros
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Treball Social 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsica 60

Matèries de formació obligatòria 102
Matèries optatives 36
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12

1r curs

1r semestre
 . Psicologia
 . Fonaments del treball social
 . Habilitats Socials i de Comunicació en Treball Social
 . Dret
 . Sociologia

2n semestre
 . Economia
 . Antropologia
 . Introducció als Serveis Socials
 . Estructura Social
 . Planificació i Programació

2n curs

1r semestre
 . Informàtica i estadística
 . Sistema de serveis socials
 . Psicologia social
 . Intervenció individual

Optatives:
 . Drogodependències
 . Geografia Urbana
 . Atenció primària als serveis socials

2n semestre
 . Educació i comunicació
 . Geografia i història
 . Exclusió social
 . Intervenció grupal

Optatives:
 . Qüestions jurídiques en els sectors específics de l’acció 
social
 . Tercer sector i intervenció social
 . Anglès específic per al treball social
 . Inserció sociolaboral
 . Dona i societat
 . Treball social en l’àmbit de la infància

3r curs

1r semestre
 . Salut, vulnerabilitat i dependència
 . Intervenció comunitària
 . Política social

Optatives:
 . Treball social en l’àmbit de la salut mental
 . Mediació i resolució de conflictes
 . Immigració
 . Treball social i vellesa

2n semestre
 . Models d’intervenció al treball social
 . Metodologia i tècniques quantitatives
 . Tècniques d’investigació qualitativa
 . Polítiques de l’estar del benestar
 . Pràcticum I

4t curs

1r semestre
 . Pràcticum II

2n semestre
 . Gestió d’organitzacions
 . Ètica i deontologia

1r i 2n semestre
 . Treball de fi de grau

Sortides professionals Els àmbits principals d’actuació dels treballadors socials són:
 � - Serveis socials: d’atenció social bàsica i primària, d’atenció permanent per atendre emergències 

socials, d’ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d’atenció a persones sense llar, 
d’atenció a persones grans, d’atenció a infància i 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.

 � - Justícia: serveis tècnics d’assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes 
de seguiment de mesures al medi ambient, centres d’internament de menors infractors, 
institucions penitenciàries, etc.

 � - Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors d’empreses que disposen d’aquest servei.
 � - Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, 

dinamització comunitària de barris.
 � - Tercer sector: 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, etc. assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting 
social, comunicació i imatge relacionades temes socials, etc.
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Turisme

www.turisme.udl.cat
El grau en turisme és una titulació oficial, amb l’objectiu de formar professionals especialitzats en la gestió d’empreses de l’àmbit turístic, 
amb un coneixement profund de l’estructura, naturalesa i característiques operatives de la indústria turística nacional i internacional, amb una 
combinació d’aprenentatge acadèmic i pràctic utilitzant les noves tecnologies per adaptar l’actual entorn que evoluciona de forma contínua.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

5,000

 - Economia de l’Empresa
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS.

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés S’adreça a estudiants interessats en formar-se com a professionals polivalents del món 
del turisme, creatius i emprenedors, amb una actitud col·laboradora, participativa i a la 
vegada crítica i responsable que els permeti prendre les seves pròpies decisions i amb 
una actitud receptiva per a adquirir sòlids coneixements, competències i habilitats per 
gestionar, dirigir i organitzar en els diferents camps del sector turístic.

Places de nou ingrés 40 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Facultat de Dret, Economia i Turisme (tel. 973 703 200 fepts.deganat@udl.cat www.
fce.udl.cat)

Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Català, castellà, anglès, 2n llengua estrangera
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 17,69 euros
Sortides professionals Les professions per a les quals et capacita aquesta titulació són les següents:

 � - Tècnic de gestió d’administracions públiques
 � - Responsabled’administració d’empresa turística
 � - Responsable de comercialització de productes turístics
 � - Responsable de programes de desenvolupament turístic
 � - Responsable de gestió de reserves
 � - Director d’empreses d’allotjament
 � - Director d’Oficina de turisme
 � - Director d’àrea d’allotjament
 � - Guia d’intèrpret
 � - Dinamitzador d’activitats
 � - Director d’agència de viatges
 � - Ajudant d’investigació, Consultor
 � - Tècnic assessor d’esdeveniment
 � - Professor
 � - Operador turístic (responsable de producte)
 � - Director d’empresa de transport de viatgers
  - Cap d’oficina d’empresa de transport
  - Cap d’escala aèria
  - Tècnic assessor de gestió de recursos turístics
  - Gestor de productes
  - Tècnic de gestió d’administracions públiques
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Turisme Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Matèries de formació bàsic 60

Matèries de formació obligatòria 120
Matèries optatives 36
Pràctiques Externes 15
Treball de final de grau  9

1r curs

1r semestre
 . Dret Mercantil
 . Matemàtiques
 . Estadística
 . Estructura del Mercat Turístic
 . Anglès I

2n semestre
 . Psicosociologia del Turisme i del Lleure
 . Economia
 . Història de l’Art
 . Fonaments de Gestió d’Empresa Turística
 . Idioma a escollir: Francès I / Alemany I

2n curs

1r semestre
 . Direcció de Màrqueting Turístic
 . Comptabilitat Financera
 . Gestió d’Esdeveniments, Protocol i Comunicació
 . Geografia Turística del Món
 . Recursos Territorials Turístics

2n semestre
 . Organització i Gestió d’Empreses d’Intermediació
 . Comptabilitat de Costos
 . Anglès II
 . Dret Administratiu Turístic
 . Idioma a escollir: Francès II / Alemany II

3r curs

1r semestre
 . Finançament d’Empreses Turístiques
 . Gestió Fiscal i Laboral de l’Empresa Turística
 . Anglès III
 . Organització i Gestió d’Allotjaments i Restauració
 . Màrqueting Estratègic Turístic

2n semestre
 . Noves Tecnologies i Turisme
 . Gestió de Turisme Rural i de Muntanya
 . Direcció de la Restauració
 . Direcció Financera de l’Empresa Turística
 . Recursos Patrimonials

4t curs

1r semestre
Optatives:

 . El Guiatge Territorial i la Informació Turística
 . Turisme Cultural i de Ciutat
 . Ordenació i Gestió de l’Espai Turístic
 . Gestió de la Qualitat Turística (English)
 . Confecció i Comercialització del Producte Turístic
 . Gestió Pública de Turisme (English)
 . Anglès IV
 . Art i Cultura a Catalunya
 . Direcció i Gestió de Persones
 . Empreses de Transport de Viatgers (English)

1r i 2n semestre
 . Treball Fi de Grau
 . Pràctiques Externes

Optatives:
 . Mobilitat I (1C/2C)
 . Mobilitat II (1C/2C)
 . Mobilitat III (1C/2C)
 . Mobilitat IV (1C/2C)
 . Mobilitat V (1C/2C)
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Turisme i Oci

www.ostelea.com/es/grado/grado-turismo-ocio/informacio-catala

En l’actual panorama turístic internacional, la preocupació per la sostenibilitat, la creixent competència entre destins o la demanda de qualitat 
a un preu raonable, són reptes confluents dins un entorn canviant, en contínua transformació i, en alguns casos, inestable.
L’objectiu principal d’aquest grau és formar professionals capaços de gestionar amb èxit, i des de qualsevol àrea funcional, empreses i 
negocis dedicats principalment a la planificació i gestió de destins i productes turístics i de oci internacionals. S’oferirà una ampla formació 
en recursos, productes, destins i eines de gestió turística amb un enfocament internacional, amb la finalitat que els estudiants adquireixin una 
visió estratègica i global en qualsevol de les sortides professionals per les quals el grau ha estat dissenyat.
Actualment és l’únic grau en turisme i oci amb un enfocament netament internacional i amb un claustre docent també internacional, oferint a 
més dos itineraris amb menció. 

ACCÉS ALS ESTUDIS

Tipus d’accés Preferència d’accés (2021) Nota de tall curs 2020-2021
Des del batxillerat + PAU i des del CFGS Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

  5,000

 - Economia de l’Empresa
 - Fonaments de les Arts
 - Geografia
 - Grec
 - Història de l’Art
 - Llatí
 - Matemàtiques
 - Matemàtiques Aplicades a les CC. SS

Proves d’accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves per a + grans de 40 anys consultar UdL

(provesacces@udl.cat)
Proves per a + grans de 45 anys 5,000+entrevista personal
Titulats universitaris 5,000

Perfil d’ingrés S’adreça a estudiants amb interès per treballar en el sector turístic i del oci internacional, 
amb orientació vers la multiculturalitat i amb un domini mig de l’anglès.

Places de nou ingrés 100 (curs 2020-2021)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Centre docent Ostelea School of Tourism and Hospitality (tel. 932 812 380 comunicacion@ostelea.com)
Modalitat Presencial
Horari Matí
Idioma de docència Castellà i anglès
Pràctiques Obligatòries en empreses i institucions
Mobilitat d’estudiants Intercanvis amb universitats europees (Erasmus), Intercanvis amb universitats de l’Estat 

espanyol (Sicue), Programa propi de la UdL amb universitats d’arreu del món
Preu per crèdit 99 euros
Sortides professionals  � - Empreses dedicades a la planificació i gestió de destins turístics i d’oci 

internacionals
 � - Empreses dedicades a la planificació i gestió de productes turístics i d’oci amb 

implicació
 � - Agències de viatge, operadors turístics, on-line travel agencies (OTAs)
 � - Empreses hoteleres, especialment per aquells llocs de treball de gestió, direcció 

comercial, direcció de serveis d’atenció al client i direcció de reserves
 � - Empreses dedicades a la gestió d’esdeveniments internacionals, fires, congressos
 � - Consultores de l’àmbit de turisme i oci internacional
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PLA D’ESTUDIS

Total de crèdits ECTS: 240 
Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Turisme i Oci 
Durada: 4 anys
Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctiques Treball de fi de grau

1r curs 36 18 6
2n curs 24 30 6
3r curs  30 24 6
4t curs  6 36 12 6
Total 60 84 60 30 6

1r curs

1r semestre
 . English for professionals of tourism and leisure I
 . Introducció a l’economia del turisme
 . Development and sociology of leisure civilization
 . Història i institucions del turisme internacional
 . Estructura i organització d’empreses

2n semestre
 . English for professionals of tourism and leisure II
 . Fundaments jurídics de les activitats turístiques i recreatives
 . Cultural and Natural Heritage Value in Tourism resources and 
products
 . Oci i recreació com activitats econòmiques
 . Development and sociology of leisure civilization
 . Pràctiques en empreses i institucions I

2n curs

1r semestre
 . English for professionals of tourism and leisure III
 . Espais geogràfics del món. Geografia del turisme 
 . Psychology and leisure motivation
 . Treball, oci i temps lliure: cultures, llocs i tecnologies
 . Introduction to sociology and psychology of tourism

Optatives en la Menció d’Oci i en la Menció de Direcció d’empreses 
i destins turístics:

 � - Direcció i gestió d’empreses turístiques i d’oci (English)
 � - Estructura dels mercats turístics i recreatius (English)

2n semestre
 . Introducció al màrqueting
 . English for professionals of tourism and leisure IV
 . Tècniques d’anàlisi
 . Human Resource management in tourism and leisure 
companies
 . Pràctiques en empreses i institucions II

3r curs

1r semestre
 . Corporate Social Responsability in tourism and leisure
 . Sistemes de qualitat en turisme i oci
 . Experiential marketing

2n semestre
 . Product positioning and corporate identity management
 . Social media internet tourism and leisure
 . Pràctiques en empreses i institucions III

 . Optatives en la Menció d’Oci:
 � - Noves tecnologies de la informació aplicades al 

màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci
 � - Planificació i gestió de grans esdeveniments culturals i 

esportius (English)
 . Optatives en la Menció de Direcció d’empreses i destins 
turístics:

 � - Noves tecnologies de la informació aplicades al 
màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci

 � - El turisme com a estrategia de desenvolupament territorial 
(English)

 .

4t curs

1r semestre
 . Emprenedoria i creació d’empreses turístiques i d’oci

Optatives en la Menció d’Oci
 � - Planificació i gestió de parcs d’atraccions i parcs temàtics 

internacionals (English)
 � - Models d’organització i gestió dels museus internacionals 

(English)
 � - Gestió d’activitats i esdeveniments esportius (English)
 � - Gestió d’industries i esdeveniments culturals
 � - Optatives en la Menció de Direcció d’empreses i destins 

turístics:
 � - Operacions i processos de producció en empreses 

d’allotjament turístic (English)
 � - Producció, gestió i comercialització de viatges
 � - Dret públic i privat del turisme
 � - Gestió de modalitats turístiques basades en recursos 

naturals (English)
2n semestre

 . Treball fi de grau
 . Pràctiques en empreses i institucions IV

Optatives en la Menció d’Oci
 - Activitats recreatives en els espais naturals (English)
 - Oci en l’espai urbà

Optatives en la Menció de Direcció d’empreses i destins turístics:
 - Gestió d’altres formes de turisme especialitzat (English)
 - Cooperació internacional i turisme (English)
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973 003 588
973 003 595
info@udl.cat
www.udl.cat
Titulacions 
www.udl.cat/ca/estudis/estudis_centres/

@udl_info  / @udlsiau
universitatdelleida
@udlsiau
@universitatdelleida

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat
Informació i Orientació Universitària


