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Contracte de treball
remunerat com a part de
la formació de l'últim curs

Alt nivell d'inserció
laboral dels titulats

Dobles titulacions
internacionals

Pràctiques professionals
en empreses per
completar la formació i
adquirir experiència

Metodologies
d'aprenentatge actiu i
introducció de
metodologies HyFlex

Mobilitat internacional per
accedir a reconegudes
universitats estrangeres

Domini d’idiomes ja que
les classes s’imparteixen
en anglès, català i castellà

Recerca capdavantera en
laboratoris tecnològics i
en projectes innovadors i
de prestigi

Grups reduïts i atenció
personalitzada

La Universitat de Lleida, hereva d'una tradició universitària de més de set-cents
anys, ha fet una aposta decidida per la consolidació dels estudis universitaris a
la ciutat d'Igualada.
Aquesta aposta respon al compromís de la UdL amb el desenvolupament
econòmic i social de les comarques interiors i centrals de Catalunya, oferint als
joves la possibilitat de fer compatible una formació universitària propera i de
qualitat amb el seu arrelament al territori.
L'oferta formativa que ofereix el Campus Universitari Igualada-UdL pretén
donar resposta a les necessitats de les empreses i del territori, proporcionant
als joves una formació sòlida, lligada al mon laboral i capaç de fomentar l'esperit
innovador, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat de treball.
Alguns dels nostres graus són únics a Catalunya, a preus públics. El màster en
Enginyeria del Cuir és únic a Europa. I totes les titulacions del campus tenen una
molt alta inserció laboral.
Tots els estudiants tenen garantides les pràctiques en empreses i, en algun dels
graus, la possibilitat d'obtenir dobles titulacions internacionals.
Els estudis impartits en l'àmbit de la salut, són un referent de qualitat i innovació
gràcies a l'expertesa i l'experiència del professorat i a la col·laboració amb el
4DHealth – Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica,
capdavanter a Europa.
En definitiva, el Campus Universitari Igualada-UdL t'ofereix una formació
propera, amb una orientació pràctica i professional, que facilitarà la teva
inserció laboral.
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GRAU EN ENGINYERIA
EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LOGÍSTICA

SORTIDES
PROFESSIONALS

OBJECTIUS
El grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística ÚNIC A
CATALUNYA A PREUS PÚBLICS de
l’Escola Politècnica Superior té com a
finalitat formar als estudiants amb els
coneixements, habilitats i aptituds, tant
tècniques com de gestió empresarial,
que els proporcioni les competències
necessàries per ser capaços de
promoure la millora contínua i la
innovació de productes i de serveis,
incrementar la competitivitat i la
sostenibilitat de les activitats industrials
i de serveis, aplicar els models
organitzatius, serveis i processos
tecnològics més adequats a cada
empresa i adaptar-se als nous
escenaris que puguin trobar-se en un
món professional especialment
canviant.
L'enginyer en organització industrial i
logística té un perfil complet i transversal, amb una bona base tecnològica
pròpia de la branca industrial i una alta
capacitació en gestió. Pot treballar en el
disseny de processos, optimització de
la producció, gestió de projectes, sixsigma i millora contínua, lean manufacturing, logística i gestió de la cadena de
subministrament, gestió comercial i
financera, sistemes d'informació, gestió
de la qualitat i del medi ambient, entre
altres.

DOBLE GRAU
INTERNACIONAL

ÚNIC A
PREUS PÚBLICS

Càrrecs tècnics i directius en empreses
dins de l'àmbit industrial i de serveis.
Lideratge d'equips de treball
multidisciplinaris.
Direcció d’operacions: planificació,
gestió, control i coordinació del flux de
materials i la informació associada, des
dels proveïdors fins al client final.
Gestió de projectes: disseny,
redacció, pressupost, planificació,
desenvolupament i control, coordinació
de recursos i equips, millora de
productes i serveis.
Administració i direcció
d’empreses: concepció i aplicació de
polítiques, estratègies i objectius, gestió
de recursos humans, materials,
econòmics i financers, gestió de la
qualitat.
Gestió de la innovació:
desenvolupament de nous productes,
serveis, processos i negocis.
Consultoria i gestió del
coneixement: transferència de
coneixement i experiències per facilitar
la formació, aprenentatge, millora i
actualització de la capacitat tecnològica
de l’empresa.

ESPECIALITZACIÓ
EN LOGÍSTICA

METODOLOGIES
HyFlex

ALTA INSERCIÓ
LABORAL

ESTRUCTURA
Aquest grau està planificat en el
marc de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES). S'estructura en
vuit mòduls o períodes lectius, cada
un d'ells d'un quadrimestre, i té una
durada total de quatre anys.
Formació bàsica
(66 ECTS)
Formació específica
(120 ECTS)
Itineraris optatius
(24 ECTS)
Pràctiques tutelades en empresa
(15 ECTS)
Treball de fi de grau
(15 ECTS)
Durada: 4 anys
Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
(incloent-hi el treball de fi de grau). Un
crèdit equival a 10 hores lectives més
15 hores de treball personal
Tipus d'aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari Igualada-UdL.
Metodologies d'aprenentatge actiu i
introducció de metodologies HyFlex
Doble grau internacional en
Enginyeria en Organització
Industrial i Logística i en
Engenharia de Produção per la
Universitat Facens de Brasil.

GRAU EN
ENGINYERIA QUÍMICA

SORTIDES
PROFESSIONALS

OBJECTIUS
El grau en Enginyeria Química de
l’Escola Politècnica Superior té com a
finalitat formar enginyers industrials en
l’àmbit de la química dotant l’alumne de
sòlides bases en processos químics
industrials des de la seva concepció
fins a la seva correcta operació, amb un
alt contingut pràctic. L’enginyer químic
serà l’expert en la concepció, càlcul,
disseny, construcció i operació
d’instal·lacions o equipaments en els
quals la matèria experimenta un canvi
d’estat, de contingut d’energia o de
composició.
També té l’objectiu de fomentar
l’adquisició d’habilitats i aptituds
necessàries en un professional per
solucionar els diferents problemes de
forma eficient, segura i econòmica en
industries farmacèutiques, químiques,
papereres, petroquímiques, electrònica
i microelectrònica, de polímers, de
biotecnologia, medi ambient, així com
en qualsevol tipus d’empresa o
administració.

Càrrecs tècnics i directius en
empreses dins de l’àmbit industrial i de
serveis.
Càrrecs tècnics comercials i de
gestió i direcció en tots aquells
sectors en què intervinguin processos
químics.
Gestió, organització, planificació,
qualitat i medi ambient en les empreses
relacionades amb aquest tipus
d’activitats.
Administració pública, docència i
innovació.
Anàlisi i desenvolupament de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
Disseny de reaccions.
Transformació de matèries i recursos.
Anàlisi i optimització de processos i
productes.

ESTRUCTURA
El grau en Enginyeria Química està
planificat en el marc de l’Espai
Europeu d’Educació Superior
(EEES). Els estudis estan estructurats en vuit mòduls o períodes
lectius, cada un d’un quadrimestre i
duren un total de quatre anys.
Formació bàsica
(66 ECTS)
Formació en tecnologia específica
(120 ECTS)
Itineraris optatius
(24 ECTS)
Pràctiques tutelades en empresa
(15 ECTS)
Treball de fi de grau
(15 ECTS)
Durada: 4 anys
Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
(incloent-hi el treball de fi de grau). Un
crèdit equival a 10 hores lectives més
15 hores de treball personal
Tipus d'aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari Igualada-UdL.
Metodologies d'aprenentatge actiu
Doble grau internacional en
Enginyeria Química i en
Engenharia Química per la
Universitat Facens de Brasil.

DOBLE GRAU
INTERNACIONAL

ALTA INSERCIÓ
LABORAL

RECERCA

PROFESSIÓ
REGULADA
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GRAU EN TÈCNIQUES
D’INTERACCIÓ DIGITAL I DE COMPUTACIÓ

SORTIDES
PROFESSIONALS

OBJECTIUS
El grau en Tècniques d’Interacció
Digital i de Computació de l’Escola
Politècnica Superior és un grau
universitari de 3 anys que té com a
objectiu formar professionals del món
de la computació amb una vessant molt
pràctica, fent especial èmfasi en el
disseny i implementació de les
aplicacions interactives.
Els titulats disposaran d’uns sòlids
coneixements en disseny i programació
de sistemes interactius, posant l’accent
en les aplicacions mòbils i web,
tecnologies d’Internet, eines
d’administració i seguretat de sistemes,
i disseny i desenvolupament
d’interfícies.
Així mateix, el grau proporcionarà
coneixements en continguts relatius al
disseny, la creativitat, la innovació, la
comunicació interactiva, l’experiència
d’usuari, aspectes tots ells fonamentals
per donar solucions als nous problemes del mercat professional.

Disseny i desenvolupament de
solucions tecnològiques interactives: aplicacions mòbils i aplicacions
web.
Disseny, desenvolupament i implementació de sistemes d’informació
empresarial.

ESTRUCTURA
Aquet grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al
territori estatal, que permetrà a
l’estudiant que ho desitgi combinar
la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb
l’empresa.

Administrador d’infraestructures:
xarxes, sistemes i bases de dades.

Tronc comú amb Enginyeria Informàtica

Assessoria i Consultoria TIC

Formació bàsica (66 ECTS)

Analista programador

Formació en tecnologia específica (78
ECTS)

Disseny d’interacció i d’Experiència
d’Usuari (UX)
Disseny i desenvolupament de
productes digitals interactius
Disseny d’interfícies.

Aquest grau aplicarà una metodologia
de FORMACIÓ DUAL pionera al
territori estatal, que permetrà a
l’estudiant que ho desitgi combinar,
mitjançant un contracte laboral amb
l'empresa, la formació en les aules
universitàries i en l’entorn professional.

Itineraris optatius (24 ECTS): El grau
combina una sòlida formació bàsica amb uns
continguts altament aplicats, que permetin
aconseguir una incorporació immediata al món
laboral. Aquest grau incorpora una menció de 24
ECTS, nova en el sistema universitari català,
denominada “Projecte Integrat en l’Empresa”, que
seguirà una metodologia en formació dual, de
manera que les competències associades es
realitzaran a l’empresa, amb els estudiants
contractats mitjançant un contracte laboral. Així
mateix, el grau té una segona menció de “Sistemes
d’Informació Empresarial” on els estudiants també
hauran de realitzar de manera obligatòria unes
pràctiques integrades en l’Empresa de 12 ECTS.
Treball de fi de grau (12 ECTS)
Durada: 3 anys
Càrrega lectiva: 180 crèdits ECTS
(incloent-hi el treball de fi de grau). Un
crèdit equival a 10 hores lectives més
15 hores de treball personal
Tipus d'aprenentatge: Combinat
presencial al Campus Universitari
Igualada-UdL i a l’empresa amb
contracte laboral

CONTRACTE
LABORAL

ÚNIC A
PREUS PÚBLICS

DUAL

GRAU DE
3 ANYS

MÀSTER UNIVERSITARI
EN ENGINYERIA DEL CUIR

OBJECTIUS

ESTRUCTURA

El màster universitari en Enginyeria
del Cuir ÚNIC A EUROPA de
l’Escola Politècnica Superior proporciona els coneixements científics,
tecnològics i de gestió necessaris per
projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes
en l’àmbit de l’enginyeria del cuir, tot
aplicant sistemes de qualitat i gestió
mediambiental.

Els postgraduats i postgraduades
d’aquest màster seran experts, amb
sortides professionals diverses, en
l’àmbit de l’enginyeria del cuir:
responsables d’R+D, responsables de
producció/ innovació en empreses del
sector del cuir i en altres relacionades
amb aquest sector, com ara empreses
químiques proveïdores, empreses de
fabricació d’articles de pell, centres de
recerca, institucions de cooperació
internacional, etc.

ALTA INSERCIÓ
LABORAL

Dissenyar un procés sencer d’adobatge
i acabat de pells.
Conèixer les propietats dels productes
industrials i adquirir els criteris de
selecció en funció de l’aplicació
desitjada.
Conèixer el procés industrial i les seves
implicacions ambientals.
Respondre qualsevol demanda de
modificació, innovació i millora dels
processos industrials.

SORTIDES
PROFESSIONALS

ÚNIC A
EUROPA

Competències generals

RECERCA

Integrar els coneixements de la pràctica
industrial amb la internacionalització, la
sostenibilitat, la gestió de processos,
etc.
Conèixer en profunditat els mètodes
més avançats en l’adobament, els
principis químics i la seva reacció.
Adquirir habilitats de treball al laboratori
sobre la recerca dels productes,
processos i tècniques que intervenen
en l’adobatge i acabat de les pells.

METODOLOGIES
HyFlex

Aquest màster s’adreça a totes les
persones que estiguin interessades
en aprofundir els seus coneixements en el camp de l’enginyeria
del cuir des de diferents vessants i
que compleixin els requisits
generals i específics d’accés. Cal
que tinguin una formació prèvia en
l’àmbit de les tecnologies o de les
ciències, i l’experiència professional
en l’àmbit de l’adoberia té un rol
important
Requisits específics: Cal estar en
possessió d’alguna titulació en
enginyeria, llicenciatura en Química o
altres llicenciatures de l’àmbit científic,
diferents de la Química.
Durada: Un curs i mig
Càrrega lectiva: 90 crèdits ECTS
Tipus d'aprenentatge: Semipresencial
al Campus Universitari Igualada-UdL.
Introducció de metodologies HyFlex en
algunes assignatures (doble presencialitat: física i virtual)
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GRAU EN ADMINISTRACIÓ
I DIRECCIÓ D'EMPRESES (ADE)

OBJECTIUS
El Grau en ADE proporciona una
sòlida formació i una capacitació
pràctica i professional sobre la gestió
de l'empresa, estretament vinculada
amb la realitat empresarial i la seva
relació amb l'entorn.
Els estudis en Administració i Direcció
d'Empreses, ofereixen també la
possibilitat d'aprofundir en les competències relacionades amb la innovació
empresarial, la direcció general de
l'empresa i la gestió de la globalització
dels mercats i les empreses.
A més, un objectiu primordial és la
formació i capacitació dels futurs
graduats per a la seva inserció en un
món global, afavorint la formació
empresarial en altres idiomes (preferentment l'anglès), el treball en equip i
l'ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
En definitiva, la formació dels nostres
graduats en ADE ha de capacitar-los
per a resoldre tot tipus de problemes a l'empresa i contribuir, amb
les seves aportacions, a l'èxit, la
expansió i la internacionalització de
l'empresa.

SORTIDES
PROFESSIONALS
Comptabilitat i auditoria: responsable
de l'àrea de comptabilitat, auditoria
externa, accounting i audit controller.
Fiscalitat: consultoria, gestoria i
assessoria fiscal.
Finances: direcció financera, analista
financer, responsable de tresoreria.
Operacions i logística: direcció
d'operacions i logística, direcció de la
producció, responsable de logística,
responsable d'aprovisionament i
distribució.
Recursos humans: direcció de
recursos humans.
Direcció estratègica: staff de la
direcció estratègica, responsable de
planificació estratègica, adjunt/a de
direcció.
Empresa i mercats globals: responsable d'internacionalització, analista de
mercats globals.
Màrqueting i investigació de
mercats: responsable de la gestió de
l'àrea de màrqueting, responsable
comercial, responsable de comunicació
de màrqueting, direcció de màrqueting.
Iniciativa emprenedora: emprenedoria, consultoria d'innovació, assessoria.
Anàlisi econòmica: analista econòmic, personal tècnic en serveis
d'estudis d'entitats públiques i privades.
Direcció, assessorament i consultoria en qualsevol organització pública o
privada.

DOBLE GRAU
INTERNACIONAL

ESTRUCTURA
El Grau en Administració i Direcció
d'Empreses està planificat en el
marc de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES). Els estudis estan
estructurats en vuit mòduls o
períodes lectius, cadascun d'ells
d'un quadrimestre de durada. La
durada total del grau és de quatre
anys.
El programa formatiu es distribueix
de la manera següent:
Formació bàsica (60 ECTS)
Formació específica (120 ECTS)
Itineraris d'optativitat (36 ECTS)
Pràctiques en empresa, obligatòries
(15 ECTS)
Treball Fi de Grau (9 ECTS)
Durada: 4 anys.
Carrega lectiva: 240 crèdits ECTS. Un
crèdit equival a 10 hores lectives més
15 hores de treball personal
Tipus d’aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari d'Igualada-UdL
Doble grau international en ADE
i Degree in Business Administration and Management per la
Novia University de Finlàndia.

DOBLE GRAU EN ENGINYERIA EN
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LOGÍSTICA I EN
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
SORTIDES
PROFESSIONALS

OBJECTIUS
El doble grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística i en
Administració i Direcció d'empreses,
ofert conjuntament per l'Escola
Politècnica Superior i per la Facultat de
Dret, Economia i Turisme capacita als
estudiants amb competències i
coneixements de l'àmbit industrial i de
l'administració d'empreses. D'aquesta
manera, forma a titulats amb excel·lents
coneixements d'enginyeria que els
permetin liderar i gestionar projectes en
les àrees de producció, logística,
innovació, qualitat, ..., i amb uns sòlids
coneixements i habilitats de gestió i
direcció necessaris per treballar en els
diferents departaments d'una empresa
(màrqueting, ventes, recursos humans,
assessoria, ...). Aquest doble grau
permet obtenir una formació integrada i
multidisciplinària, completa i actualitzada, que és altament demandada per les
empreses.

Gestió d'operacions i logística

T'interessa aquest doble grau si vols:

Llocs de treball de responsabilitat
intermèdia i alta: càrrecs tècnics i
directius

• Tenir una visió àmplia de l'empresa
• Aprofundir en l'organització i gestió

Gestió de fluxos de materials i
d'informació
Gestió de compres i aprovisionaments
Gestió de la qualitat i del medi
ambient
Gestió de la innovació
Gestió de projectes
Gestió de màrqueting i vendes
Gestió de recursos humans
Gestió de finances
Creació d'empreses i start-ups
Consultoria, gestoria i assessoria
Banca i institucions financeres
Administració Pública
Ensenyament i Recerca

Lideratge d'equips multidisciplinaris

• Millorar els sistemes productius,
organitzatius i logístics
• Desenvolupar plans estratègics i de
gestió de la innovació

ÚNIC A
PREUS PÚBLICS

ESPECIALITZACIÓ
EN LOGÍSTICA

Assignatures de formació bàsica
cursades al grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística (54
ECTS)
Assignatures de formació bàsica
cursades al grau en Administració i
Direcció d'Empreses (48 ECTS)
Assignatures específiques del grau en
Enginyeria en Organització Industrial i
Logística (102 ECTS)
Assignatures específiques del grau en
Administració i Direcció d'Empreses
(114 ECTS)
Assignatures optatives (12 ECTS)
Pràctiques tutelades en empresa
(15 ECTS)
Treball fi de grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística
(15 ECTS)
Treball de fi de grau en Administració i
Direcció d'Empreses (9 ECTS)
Durada: 5 anys
Càrrega lectiva: 369 ECTS (incloent-hi
els treballs de fi de grau). Un crèdit
equival a 10 hores lectives més 15
hores de treball personal
Tipus d'aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari Igualada – UdL.
Metodologies d'aprenentatge actiu i
introducció de metodologies HyFlex en
assignatures del Grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística

• Liderar equips de treball i desenvolupar tasques de gestió

DOBLE GRAU
INTERNACIONAL

ESTRUCTURA

METODOLOGIES
HyFlex
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GRAU EN
INFERMERIA

OBJECTIUS
El grau en Infermeria de la Facultat
d’Infermeria i Fisioterapia posa èmfasi a
formar infermers i infermeres
generalistes amb preparació científica i
humana i amb les aptituds necessàries
per identificar, avaluar i actuar en les
necessitats de salut i de cures de
persones sanes o malaltes i per
afrontar els reptes de la societat actual.
Experiència clínica, des del primer
any, pel desenvolupament pràctic en el
centre de simulació 4DHealth i en
centres sanitaris principalment de l’àrea
d’influència de l'Anoia.

ESTRUCTURA
Competències específiques
Capacitat de prestar una atenció
sanitària tècnica i professional
adequada a les necessitats de salut de
les persones que atenen.
Capacitat de planificar i prestar cures
d’infermeria adreçades a les persones,
famílies o grups, orientades als
resultats en salut.
Coneixement i aplicació dels fonaments
i principis teòrics i metodològics de la
infermeria.
Coneixement dels principis de
finançament sanitari i sociosanitari i ús
adequat dels recursos disponibles.
Capacitat d’establir mecanismes
d’avaluació, considerant els aspectes
cientificotècnics i els de qualitat.

La Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia de la UdL imparteix el
grau en Infermeria fruit de
l’adaptació dels ensenyaments
universitaris a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES)
Matèries bàsiques de ciències de la
salut (36 ECTS)
Matèries bàsiques d’altres branques
(24 ECTS)
Ciències d’Infermeria (78 ECTS)
Pràcticum i treball de fi de grau
(90 ECTS)
Optatives (12 ECTS)
Durada: 4 anys
Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
Tipus d'aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari Igualada-UdL

PRÀCTIQUES
REALS 4DHEALTH

DOBLE GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
I EN FISIOTERÀPIA

OBJECTIUS

ESTRUCTURA

El doble grau en Nutrició Humana i
Dietètica i en Fisioteràpia, pertanyent
a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i
a la Facultat de Medicina, capacita per
exercir la professió de fisioterapeuta
generalista i de dietista-nutricionista, és
a dir, que proporciona la formació
específica i integrada de les dues
professions sanitàries sumant les
competències i ampliant la seva
capacitat professional. Per tant, aquest
doble grau permetrà als futurs
professionals desenvolupar els dos rols
amb un perfil polivalent i així poder
oferir millor qualitat i eficàcia en la
valoració i atenció de les persones,
donant resposta a la necessitat creixent
de professionals amb un perfil
interdisciplinari.

Identificar i classificar els aliments,
productes alimentosos i ingredients
alimentaris i conèixer-ne la composició
química, les propietats fisicoquímiques,
el valor nutritiu, la biodisponibilitat, les
característiques organolèptiques i les
modificacions que experimenten com a
conseqüència dels processos
tecnològics i culinaris.

Ofereix una formació generalista de
qualitat, amb una atenció especial cap
a la preparació humanista,
professional i científica dels
estudiants.

Coordinar, realitzar i participar en la
formació contínua de professionals
relacionats amb l’alimentació i la
nutrició, en temes de qualitat i seguretat
alimentària.

Experiència clínica en el centre de
simulació 4DHealth i en centres
assistencials.

Conèixer les bases de l’equilibri
energètic i nutricional, així com la seva
regulació i avaluar i calcular els
requeriments nutricionals en situació de
salut i malaltia en qualsevol etapa del
cicle vital.

Competències específiques
Coneixement i comprensió de les
ciències, els mètodes, les tècniques i
els instruments sobre els quals es
fonamenta, articula i desenvolupa la
fisioteràpia.

PRÀCTIQUES
REALS 4DHEALTH

Capacitat de valorar l’estat funcional del
pacient i dissenyar, executar, dirigir i
coordinar el pla d’intervenció de
fisioteràpia, utilitzant les eines
terapèutiques pròpies i d’avaluar
l’evolució dels resultats.
Conèixer els fonaments químics,
bioquímics i biològics d’aplicació en
nutrició humana i dietètica.

La Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia, juntament amb la
Facultat de Medicina, totes dues de
la UdL, imparteixen aquest doble
itinerari que permet obtenir tots dos
graus cursant 375 ECTS distribuïts
en un mínim de cinc cursos
Assignatures comunes cursades al
grau en Fisioteràpia (54 ECTS)
Assignatures comunes cursades al
grau en Nutrició Humana i Dietètica
(57 ECTS)
Assignatures específiques del grau en
Fisioteràpia (138 ECTS)
Assignatures específiques del grau en
Nutrició Humana i Dietètica (126 ECTS)
Durada: 5 anys
Càrrega lectiva: 375 crèdits ECTS
Tipus d'aprenentatge: Presencial al
Campus Universitari Igualada-UdL

Aplicar els coneixements de les
ciències dels aliments i de la nutrició a
la pràctica dietètica i a la dietoteràpia.
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