


Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Ubicada al recinte de l’Hospital Universitari
Santa Maria de Lleida

A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova hi
ha una unitat docent compartida entre la
Facultat de Medicina i la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia.

Aules amb l'equipament audiovisual necessari
i laboratoris dotats del material més sofisticat
en titulacions de salut

Dos campus: un a Lleida i un altre a Igualada



Estudis de la FIF

Infermeria (Campus Lleida)

Infermeria (Campus Igualada)

Fisioteràpia (Campus Lleida)

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport + Fisioteràpia (Campus Lleida)

Infermeria + Fisioteràpia (Campus Lleida)

Nutrició Humana i Dietètica + Fisioteràpia (Campus Igualada)

http://www.infermeriaigualada.udl.cat/ca/index.html
http://www.fisioterapia.udl.cat/
http://www.cafe-fisio.udl.cat/ca/index.html
http://www.infermeria-fisioterapia.udl.cat/
http://www.nutricio-fisioterapia.udl.cat/ca/index.html


Grau en Infermeria

Any d’inici i lloc d’impartició: 2009 Lleida i 2015 Igualada

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

Notes de tall 1a assignació 2022* : Lleida 11,340
Igualada 10,846

Places:
105 (Lleida)
85 (Igualada)

240 ECTS. Període de 4 anys

* Font: Canal Universitats



Sortides laborals – Grau en 
Infermeria



Grau en Fisioteràpia

Any d’inici i lloc d’impartició: 2010 Lleida

Presenta la possibilitat de finalitzar els estudis amb un dels dos itineraris
previstos en el pla d'estudis: Fisioteràpia en Geriatria i Fisioteràpia
Esportiva.

Nota de tall 1a assignació 2022*: 10,680

Places: 25

240 ECTS. Període de 4 anys

* Font: Canal Universitats



Sortides laborals – Grau en 
Fisioteràpia



Doble titulació: Grau en  CAFE i 
Grau en Fisioteràpia

Any d’inici i lloc d’impartició: 2014 Lleida

Estudis impartits a la Universitat de Lleida per la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia i l’INEFC-Lleida respectivament.

Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia.

Nota de tall 1a assignació 2022*: 11,916

Places: 25

375 ECTS. Període de 5 anys

* Font: Canal Universitats



Sortides laborals – Grau en 
CAFE+Grau en Fisioteràpia



Doble titulació: Grau en Infermeria i 
Grau en Fisioteràpia

Any inici: 2015 Lleida

Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia.

Nota de tall 1ª assignació 2022*: 12,001

Places: 25

375 ECTS. Període de 5 anys

* Font: Canal Universitats



Sortides laborals – Grau en 
Infermeria i Grau en Fisioteràpia



Doble Grau en Nutrició Humana 
i Dietètica + Fisioteràpia

Any d’inici i lloc d’impartició: 2016 Igualada

Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau
en Fisioteràpia.

Nota de tall 1a assignació 2022*: 10,892

Places: 20

378 ECTS. Període de 5 anys

* Font: Canal Universitats



Sortides laborals – Grau en Nutrició
i Grau en Fisioteràpia



Opinió alumnes Graus de la UdL



Unes titulacions basades en la 
teoria però implementades en 

les pràctiques



TEÒRIC - PRÀCTIC

PRÀCTICUM

Distribució dels crèdits



Grups tant petits com específics
siguin els coneixements



Pràctiques clíniques – Tipus de 
centres

• Hospitals
• Centres d’atenció primària
• Centres sòcio-sanitaris
• Centres de salut mental
• Residències d’avis
• Centres esportius
• Centres de recuperació
• Gimnasos
• …



Una fixació: la seguretat del pacient

• Una metodologia basada en la simulació
• Prèvia a la pràctica clínica



CONVENIS UNIVERSITARIS ENTRE FACULTATS D’INFERMERIA  I FISIOTERÀPIA: 
(Actualitzat places curs acadèmic 2023-2024)

• NACIONALS: Alacant, Burgos, Cadis, Cantabria, Castella-La Manxa, Córdoba, 
Extremadura, Granada, Jaén, Las Palmas de Gran Canària, León, Sevilla, Zaragoza, País 
Basc, Navarra, València, Vic i Tarragona.

• EUROPEES: Bèlgica, França, Portugal, Finlàndia i Itàlia.
• MUNDIALS: Argentina, Xile, Mèxic, Colòmbia, Equador, EEUU, Israel i Perú.

Programes de mobilitat

Beques per a la majoria dels destins i possibilitat d’Erasmus pràctiques



NOVES INSTAL·LACIONS A LLEIDA
NOU EDIFICI A IGUALADA CURS 2023-2024





Jornada de Portes Obertes
per a les Famílies

Lleida i Igualada

• 22 d’abril de 2023, a les 10 h. 
Lleida

• 22 d’abril de 2023, a les 11 h.
Igualada

www.portesobertes.udl.cat
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