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La Universitat de Barcelona

Benvolgut, benvolguda,

Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva 
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’asse-
gurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.

El curs 2022-2023, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau. 
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de 
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una 
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.

A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi, 
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció 
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).

Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a 
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors), 
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).

A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu 
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i 
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Uni-
versitat de Barcelona.

Joan Guàrdia 
Rector



 17.806 
estudiants sol·liciten 
la UB en primera opció

més de
Més de 180 activitats 
d’orientació per a la millora 
de l’ocupabilitat

300.000   
euros anuals destinats al programa 
bkUB, perquè les dificultats 
econòmiques no siguin un obstacle 
per estudiar

87%   
de taxa de rendiment

en el conjunt dels graus 
(relació de crèdits superats 
respecte als matriculats) 

 1.400
destinacions a universitats d’arreu
del món i gairebé 800 estudiants UB 
en programes de mobilitat

millors universitats 
del món en l’ODS 4, 
educació de qualitat
(THE Impact Rankings)

més de

 150 
màsters 
universitaris

800 
cursos de màster
i postgrau propis 

46 
programes 
de doctorat

 73
graus   
de totes les branques del 
coneixement, 14 acreditats 
amb segell d’excel·lència
per l’AQU

prop de

entre les
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més de

 12.000   
alumnes fan pràctiques externes,
més de 150 a l’estranger

 100.000 m2  
dedicats a la pràctica esportiva i la salut 

és la nota amb què l’alumnat 
de grau valora el professorat

Líder estatal  
en els principals 

rànquings internacionals

  
a escala mundial 

(70 a Europa)  
QS World University Rankings

168

a escala mundial 
(28 a Europa)  

Best Global Universities Rankings

87

 16
biblioteques amb segell 
d’excel·lència europea EFQM, 
amb més de 300.000 
documents en préstec cada any

1a
universitat als campionats
esportius de Catalunya 
en nombre de medalles obtingudes

800 
cursos de màster
i postgrau propis 

695 
becaris de col·laboració 
en serveis i centres

89 %    
de taxa d’ocupació 

dels graduats 
(AQU)

1
La millor universitat 
de l’Estat espanyol 
en inserció laboral 
dels graduats
(QS Graduate Employability Rankings)

7,50 
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 Graus que s’imparteixen  
 als centres adscrits 

Ciències de  
l’Activitat Física  
i de l’Esport 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 150 

Formem professionals que, mitjançant l’aplicació 
de conceptes i tècniques de les ciències de l’activitat 
física i de l’esport, adquireixin els coneixements, les 
destreses i les competències per assumir respon-
sabilitats en la realització de tasques i d’activitats 
relacionades amb les professions de l’esport.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
 Entrenament
• Tendències del Condicionament Físic
• Tecnologia per a l’Exercici i la Salut
• Anàlisi dels Esports
• Teoria de l’Entrenament IV
• Teoria de l’Entrenament V
• Esports IV

 Salut
• Tendències del Condicionament Físic
• Tecnologia per a l’Exercici i la Salut
• Biomecànica de l’Activitat Física i l’Esport II
• Teoria de l’Entrenament V
• Reeducació Funcional Esportiva
• Integració Disciplinar de l’Activitat Física  

i l’Esport
• Educació per a la Salut

 Educació Física
• Tendències del Condicionament Físic
• Pràctiques de Consciència Corporal  

i amb Suport Musical

• Disseny de Projectes Educatius i Tecnologies 
Aplicades

• Accions pel Canvi Sociocultural: Multiculturali-
tat i Gènere

• Estratègies de la Resolució de Conflictes i de 
l’Educació en Valors

• Creació i Lideratge d’Equips
• Recursos Didàctics en l’Educació Física i Esport 

Adaptat

 Gestió esportiva
• Finances Bàsiques Aplicades a l’Esport
• Màrqueting Esportiu
• Gestió d’Instal·lacions Esportives
• Gestió d’Esdeveniments Esportius
• Lleure i Entorn Social
• Anàlisi de Sistemes Esportius
• Habilitats per a la Gestió
• Creació i Lideratge d’Equips
• Emprenedoria

 Lleure i natura
• Esport i Turisme
• Activitats en el Medi Natural III
• Gestió d’Esdeveniments Esportius
• Lleure i Entorn Social
• Direcció d’Entitats de Lleure i Turisme
• Activitats en el Medi Natural IV
• Emprenedoria
En què podràs treballar?
• Docència
• Programes de manteniment i millora de la salut
• Programes d’esport recreatiu i de turisme actiu
• Preparació física
• Entrenament professional (referit a un esport 

específic)
• Entrenament personal
• Direcció esportiva
• Gestió d’entitats i instal·lacions esportives

Inserció laboral: 92,2 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

On estudiaràs? 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC) (centre adscrit)
Anella Olímpica de Montjuïc
Av. de l’Estadi, 12-22
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08038 Barcelona
934 255 445
www.inefc.cat

Ciències Culinàries
i Gastronòmiques 
(UB-UPC) 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 80 

Primer grau interuniversitari (UB-UPC) de Cièn-
cies Culinàries i Gastronòmiques de l’Estat espa-
nyol liderat per dues universitats públiques. Neix 
de la unió, la voluntat i el compromís de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), mitjançant l’Escola 
Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB 
(centre adscrit a la UB), el Campus de l’Alimenta-
ció de Torribera (UB), l’Escola d’Enginyeria 
Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona 
(UPC).

L’objectiu fonamental de la formació és formar 
professionals amb els coneixements en ciències 
culinàries i gastronòmiques que els permetin com-
prendre i veure el fenomen culinari i gastronòmic 
des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, 
cultural i de gestió empresarial, i dotar-los de les 
competències necessàries per innovar, dissenyar, 
produir i gestionar serveis en els àmbits de l’alta 
cuina, la restauració comercial i col·lectiva, la indús-
tria alimentària i l’hoteleria, així com desenvolupar 
projectes d’investigació i de desenvolupament en el 
camp de les ciències culinàries i gastronòmiques.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

On estudiaràs? 
El grau presencial s’impartirà al CETT-UB, al 
Campus de l’Alimentació de Torribera (UB)  

i a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i Biosis-
temes de Barcelona (UPC).

CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality 
and Gastronomy (centre adscrit)
Can Marcet, 36-38 (L3 Mundet)
08035 Barcelona
934 280 777
www.cett.cat

Cinematografia 

Crèdits ECTS: 180
Places de nou ingrés: 90 

El grau de Cinematografia forma els estudiants 
perquè es puguin incorporar al sector professio-
nal cinematogràfic i audiovisual en general. Els 
graduats han de ser capaços d’expressar-se a través 
del llenguatge audiovisual i conèixer i desenvolu-
par de manera creativa els diferents oficis d’aquest 
àmbit: direcció documental, direcció d’art, direcció 
de fotografia, guió, muntatge, producció, produc-
ció digital i so.

A més d’assimilar els mecanismes del llenguatge 
audiovisual i saber-los utilitzar per narrar histò-
ries, els estudiants han de tenir les capacitats per 
analitzar i valorar tota mena de discursos fílmics, 
així com conèixer i emprar les darreres tecnologies 
del sector. 

El treball en equip és un element fonamental del 
grau de Cinematografia. Els estudiants han de ser 
capaços de liderar projectes col·lectius i col·laborar 
de manera productiva amb la resta d’integrants 
d’un equip de producció. 

Amb la presència d’un nombre destacable de 
professionals entre el professorat, pretenem 
aconseguir la convergència entre els plantejaments 
formatius i les necessitats del sector cinematogrà-
fic, com també afavorir el contacte directe entre 
aules i professionals.

http://www.inefc.cat
http://www.cett.cat
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Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
Podràs treballar com a integrant d’un dels de-
partaments que formen un equip de producció 
audiovisual:
• Director de ficció
• Director de documental
• Director d’art
• Director de fotografia
• Guionista
• Muntador
• Productor
• Productor digital (o dissenyador d’efectes  

digitals)
• Dissenyador de so

Inserció laboral: 88,2 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

On estudiaràs? 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals  
de Catalunya (ESCAC) (centre adscrit)
Pl. de la Farinera, 9
08222 Terrassa
937 361 555
https://escac.com/ca/

Continguts Digitals
Interactius 

Crèdits ECTS: 240
Places: 40 

És el grau dels futurs desenvolupadors de vi-
deojocs. Els nostres alumnes s’especialitzaran 
en el perfil developer i, a més, aprendran a crear, 
dissenyar i monetitzar jocs, videojocs, jocs aplicats 

(serious Games) i tota mena d’aplicacions interacti-
ves per a plataformes de mobilitat. A l’ENTI-UB 
ensenyem a treballar sobre totes les plataformes 
analògiques i digitals (dashboard o quadre de 
comandament, ordinador, telèfon intel·ligent, 
tauleta, consola, realitats virtual i augmentada, 
etc.). Combinaràs l’àmbit tecnològic amb el que 
s’adreça sobretot al disseny de jocs i experiències 
memorables. A l’ENTI-UB tots els ensenya-
ments són reals, és a dir, des de les matemàtiques 
i la programació fins al taller de disseny de jocs, 
passant per la psicologia, es vinculen a les necessi-
tats del disseny i desenvolupament de videojocs de 
manera efectiva.

El professorat de l’ENTI-UB està vinculat pro-
fessionalment a la indústria del videojoc i dels 
serious games. Aquest fet comporta l’actualització 
permanent dels continguts i les tecnologies i una 
millor inserció laboral un cop acabats els estudis. 
La universitat disposa de convenis amb molts dels 
estudis i empreses del sector. L’objectiu d’aquest 
grau a l’ENTI-UB és la formació integral dels 
futurs dissenyadors (game designer), desenvolupa-
dors (developer) i productors ( producer) de jocs.  
A més, l’ENTI-UB forma part de dues xarxes 
d’excel·lència internacional que duen a terme pro-
jectes de recerca potents aplicats a aquest àmbit, 
com són JamToday i Gamebiz.

Aprendràs a treballar en equip, a utilitzar metodo-
logies àgils de gestió, a descobrir el teu rol en el si 
de la indústria del vi deojoc creant el teu projecte,  
i a esdevenir emprenedor des del minut zero. Tot 
això, amb una introducció progressiva de la llen-
gua anglesa a les assignatures per poder-te incor-
porar al mercat global.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Desenvolupador/a de videojocs
• Desenvolupador/a d’aplicacions per  

a dispositius mòbils

https://escac.com/ca/
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• Desenvolupador/a de serious games
• Desenvolupador/a cross-media (instal·lació 

interactiva)
• Game producer
• Game designer
• Cap de projecte en continguts digitals interactius
• Especialista en simulació i realitat virtual
• Emprenedor/a en l’àmbit digital
• Playtester
• Programador/a per a qualsevol sector

On estudiaràs? 
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Baldiri Reixac, 7
08028 Barcelona
www.enti.cat
info@enti.cat
933 233 664

Creació Artística per a  
Videojocs i Jocs Aplicats 

Crèdits ECTS: 180
Places: 40 

És el grau dels artistes de videojocs. Els nostres 
alumnes aprendran a conceptualitzar l’art i el dis-
seny de jocs, videojocs, jocs aplicats (serious games) 
i tot tipus d’aplicacions interactives per a plata-
formes de mobilitat. A l’ENTI-UB ensenyem a 
treballar sobre totes les plataformes analògiques  
i digitals (quadre de comandament, ordinador, 
telèfon intel·ligent, tauleta, consola, realitats virtual  
i augmentada, etc.). 

Combinaràs l’àmbit artístic amb el que s’adreça 
sobretot al disseny de jocs i experiències memo-
rables. A l’ENTI-UB tots els ensenyaments són 
reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el dis-
seny centrat en l’usuari i l’art modern, fins al  
disseny d’elements de joc, passant per la psicolo-
gia, es vinculen a les necessitats del disseny i l’art 
en els videojocs de manera efectiva.

Tots els professors de l’ENTI-UB estan vinculats 
professionalment a la indústria del videojoc i dels 
serious games, la qual cosa comporta l’actualització 
permanent dels continguts i eines tecnològiques 
i una millor inserció laboral un cop acabats els 
estudis. 

La universitat disposa de convenis amb molts dels 
estudis i empreses del sector. L’objectiu d’aquest 
grau a l’ENTI-UB és la formació integral dels 
futurs dissenyadors (game designer), artistes (artist) 
i productors (producer) de jocs. A més, l’ENTI-UB 
forma part de dues xarxes d’excel·lència internacio-
nal que duen a terme projectes de recerca potents 
aplicats a aquest àmbit, com són JamToday i Ga-
mebiz.

Aprendràs a treballar en equip, a utilitzar me-
todologies àgils de gestió, a descobrir el teu rol 
en el si de la indústria del videojoc creant el teu 
projecte, i a esdevenir emprenedor des del minut 
zero. Tot això, amb una introducció progressiva de 
la llengua anglesa a les assignatures per poder-te 
incorporar al mercat global.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
• Modelador/a, animador/a i rigger 2D i 3D
• Concept artist
• RV i realitat augmentada
• VFX – Composició per a efectes visuals
• Animació 3D per a cinema, televisió i publicitat
• Director/a d’art
• Dissenyador/a de nivells
• Tècnic/a en playtesting (QA)
• Dissenyador/a de so en videojocs
• Emprenedor/a en l’àmbit de l’art digital
• Creatiu/iva per a qualsevol sector
• Dissenyador/a per a qualsevol sector

http://www.enti.cat
mailto:info%40enti.cat?subject=
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On estudiaràs? 
Escola de Noves Tecnologies 
Interactives (ENTI)
Baldiri Reixac, 7
08028 Barcelona
www.enti.cat
info@enti.cat
933 233 664

Fisioteràpia (Physiotherapy) 
(UdG-UB) 

Crèdits ECTS: 240
Places: 60 

A Fisioteràpia els alumnes aprendran les compe-
tències bàsiques del món de la fisioteràpia. Un dels 
punts forts del nostre estudi és que les classes es do-
nen 100% en llengua anglesa, de manera que es dota 
els estudiants d’una eina tan eficaç com és l’idioma. 

Durant els quatre anys del grau, treballaran amb 
les tecnologies més innovadores del món de la fi-
sioteràpia, mitjançant la formació amb els Serious 
Games for Health, gràcies a l’aliança entre l’Es-
cola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES), 
centre adscrit a la Universitat de Girona, i l’Escola 
de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), ads-
crita a la Universitat de Barcelona.

A Fisioteràpia l’estudiant rebrà les eines necessàries 
perquè pugui accedir al món laboral de manera  
efectiva i autònoma, gràcies al gran nombre d’hores 
de pràctiques que realitzarà i als nombrosos convenis 
que tenim amb diferents entitats. Treballem sobre 
les patologies, els tractaments i les tècniques més 
importants que rep l’ésser humà basant-nos en el 
món laboral real. A les nostres classes aportem 
tots aquells exemples pràctics que es trobaran els 
alumnes un cop s’integrin a la professió.

La vinculació entre l’EUSES (UdG) i ENTI 
(UB) permetrà a l’estudiant no tan sols de co-
nèixer com funcionen les noves tecnologies dins 
el món de la fisioteràpia, sinó també adquirir les 
competències necessàries per crear aplicacions 

interactives que podrà utilitzar posteriorment en 
el seu desenvolupament professional. Podrà cursar 
assignatures optatives com Projectes de Disseny  
i Desenvolupament de Continguts Interactius  
per a la Fisioteràpia o Programació d’Apps de 
Fisioteràpia per a Dispositius Mòbils.

Tots els professors estan vinculats professional-
ment a l’àmbit de la fisioteràpia, exercint la pràc-
tica clínica i desenvolupant treballs de millora i 
recerca de la seva especialitat.

En aquest grau, aprendràs a treballar en equip, a 
utilitzar les metodologies, a estudiar les patologies 
i a descobrir el teu rol dins les diferents especiali-
tats de la fisioteràpia. El Treball Final de Grau pot 
tractar sobre el que vols ser o sobre la teva especia-
lització quan t’hagis graduat.

La convivència diària amb l’anglès obre noves 
portes als professionals de la fisioteràpia i dona un 
toc diferenciador dins el mercat europeu. A més a 
més, gràcies als nostres convenis internacionals, el 
grau ofereix la possibilitat d’estudiar un semestre 
en una universitat estrangera i fer-hi les pràcti-
ques curriculars.

Un altre dels valors afegits del grau és que obtin-
dràs un títol reconegut per dues universitats, la 
Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona, 
la qual, segons els principals rànquings internacio-
nals, és la primera de l’estat.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
Podràs treballar per compte propi, creant el teu 
centre, o per compte d’altri, en diferents àrees:
• Tractant lesions en traumatologia.
• Tractant lesions de l’esport.
• Tractant lesions i afeccions pediàtriques.
• Tractant patologies cardíaques i respiratòries.
• En l’ensenyament d’ergonomia.

http://www.enti.cat
mailto:info%40enti.cat?subject=
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• Tractant problemàtiques uroginecològiques.
• Rehabilitant pacients neurològics.
• Tractant afectacions reumatològiques.
• Creant continguts interactius per a la fisiote-

ràpia.

On estudiaràs? 
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
https://barcelona.euses.cat
physiotherapy@euses.cat
932 630 224

Infermeria 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 160 

L’objectiu del títol de grau d’Infermeria és formar 
infermeres generalistes, amb preparació científica i 
humana que les capaciti per valorar, identificar, actuar 
i avaluar les necessitats de salut i de cures de les per-
sones sanes o malaltes, de les famílies i la comunitat.

Així, doncs, la funció de la infermera és brindar 
cures, avaluant les respostes davant d’experiències de 
salut per detectar les seves necessitats i ajudant en la 
realització d’aquelles activitats que contribueixin a 
la salut o al seu restabliment o a una mort digna.

Dins de l’entorn del sistema de salut, la infermera 
comparteix amb altres profes sionals les funcions de 
planificació, organització, direcció i avaluació, amb la 
finalitat de garantir un sistema de salut adequat per 
al desenvolupament de les potencialitats de les perso-
nes, la promoció de la salut, la prevenció de la malal-
tia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.

Amb els estudis del grau d’Infermeria:
• Adquiriràs coneixements amplis de la ciència 

infermera i les ciències de la salut, humanes  
i socials, per donar resposta a les necessitats  
i expectatives de salut de les persones, famílies, 
grups i comunitat. 

• Desenvoluparàs habilitats per a l’aplicació de 
protocols i procediments de les cures infermeres. 

• Desenvoluparàs la capacitat d’establir relacions 
positives amb les persones assignades a la teva cura. 

• Desenvoluparàs la capacitat d’actuar sobre la 
base de principis ètics, respectant els valors i els 
drets individuals, per mantenir en qualsevol si-
tuació la dignitat de les persones. 

• Utilitzaràs el pensament crític, la pràctica re-
flexiva i la metodologia científica en les teves 
intervencions i actuacions. 

• Adquiriràs les habilitats necessàries per donar  
a conèixer els teus treballs i investigacions mitjan-
çant la realització de pràctiques preprofes sionals, 
en forma de rotatori clínic independent i amb 
una avaluació final de competències, als centres 
de salut, hospitals i altres centres assistencials.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Assistència: cures a persones hospitalitzades, 

atenció primària i atenció sociosanitària.
• Docència: grau, postgraus i màsters, i formació 

continuada.
• Gestió: assistència, docent, col·legis oficials,  

Ministeri o Conselleria.
• Investigació: personal i grups de recerca, Conse-

lleria, Ministeri o Conselleria.

Inserció laboral: 98,6 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

On estudiaràs? 
Campus Docent Sant Joan de Déu – Fundació 
Privada (centre adscrit)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Benito Menni, 18-20
08830 Sant Boi de Llobregat
932 800 949
www.santjoandedeu.edu.es
campus.eui@sjd.edu.es

https://barcelona.euses.cat
mailto:physiotherapy%40euses.cat?subject=
http://www.santjoandedeu.edu.es
mailto:eui%40santjoandedeu.edu.es?subject=
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Negocis Digitals i Innovació
en Turisme 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 80 

El grau de Negocis Digitals i Innovació en Turis-
me et capacita per:
• Integrar la visió empresarial i tecnològica per a 

la direcció i gestió d’empreses i projectes turístics 
en l’entorn digital.

• Aprendre la tecnologia i els instruments digitals 
per participar en els processos de transformació 
digital de les empreses i destinacions turístiques.

• Innovar i fomentar la creativitat per adaptar-se, 
anticipar-se i donar resposta als canvis com a 
conseqüència de l’evolució tecnològica i digital.

• Desenvolupar l’esperit emprenedor i poder 
crear una empresa o participar en un projecte 
d’intraemprenedoria en una empresa real. 

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

Aquest grau s’imparteix en castellà.

Mencions
• Generació de Nous Models Turístics – Smart 

Business
• Gestió Intel·ligent de Destinacions Turístiques – 

Smart Destinations

En què podràs treballar?
Estratègia digital en empresa turística:
• Transformació digital
• Projectes d’E-commerce
• Projectes de màrqueting digital
• Projectes de comunicació digital
• Creació de continguts digitals

Project Manager de desenvolupament de tecnolo-
gia en empresa turística:

• Disseny d’experiències digitals i plataformes 
turístiques 

• Desenvolupador web i App

Desenvolupador d’innovació en empresa turística:
• Creació de nous productes turístics
• Facilitador de processos d’innovació 
• Intraemprenedor turístic
• Dissenyador de nous models de negoci turístic

On estudiaràs? 
CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality 
and Gastronomy (centre adscrit)
Can Marcet, 36-38 (L3 Mundet)
08035 Barcelona
934 280 777
www.cett.cat

Producció de Música i So per a
la Indústria de l’Entreteniment 

Crèdits ECTS: 180
Places de nou ingrés: 60 

Aquest grau ofereix una formació universitària 
única, pionera en l’àmbit de la producció musical, 
les noves tecnologies i el disseny de so, com també 
en l’aplicació als continguts digitals dins la indús-
tria de l’entreteniment especialitzada en la música 
per a publicitat, cinema i videojocs, entre d’altres.

El grau, únic a l’Estat espanyol, forma els es-
tudiants en diferents perfils professionals en 
l’àmbit de la música, de manera que brinda a cada 
alumne una combinació perfecta de polivalència 
i creativitat, amb la capacitat resolutiva d’afrontar 
qualsevol tipus de projecte en la indústria actual. 
A la velocitat a què es mou el sector de la música 
avui dia, cal estar preparat per donar resposta a 
l’evolució del mercat, les últimes tendències i les 
noves tecnologies.

Els alumnes treballaran amb els programes més 
importants en el camp de la producció musical i 
aprendran en un entorn professional (estudi de 

http://www.cett.cat
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gravació). Els estudiants faran pràctiques a les em-
preses capdavanteres en la creació i producció de 
música i so.

Pla d’estudis
El nombre total de crèdits ECTS del grau és 180, 
repartits en tres anys. Les classes s’impartiran en 
llengües catalana, castellana i anglesa. En el cas 
de la llengua anglesa, se n’ampliaran les hores de 
docència de manera progressiva. 

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
Les sortides professionals són molt àmplies  
i permeten combinar diferents rols, de manera  
que et convertiràs en un professional musical mul-
tidisciplinari. Les principals són les següents:
• Productor musical 
• Compositor
• Dissenyador de so
• Editor de so
• Tècnic d’enregistrament de so
• Tècnic especialitzat en mescla i masterització
• Tècnic de postproducció
• Assessor/consultor musical

On estudiaràs? 
Escola de Noves Tecnologies 
Interactives (ENTI)
Baldiri Reixac, 7
08028 Barcelona
www.entisound.cat
info@enti.cat
933 233 664

Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 150 

Fomentem la capacitat analítica, crítica i inter-
pretativa; preparem professionals, i apropem a la 
realitat laboral mitjançant pràctiques. Capacitem 
per desenvolupar enfocaments creatius nous.

Proporcionem coneixements de recerca i proce-
diments de treball per transformar les necessitats 
dels clients en solucions de comunicació.

Proporcionem els coneixements generals d’un 
professional en publicitat, relacions públiques  
i màrqueting, i els elements que formen el sistema 
de la comunicació per aplicar-lo a la realitat.

Capacitem per adquirir una actitud estratègica 
d’anticipació i adaptació als canvis, i de detecció  
i resolució de problemes.

Formem per comunicar-se correctament i afavorir 
el treball en equip i la presa de decisions.

Preparem per dur a terme i avaluar accions i dis-
cursos per elaborar campanyes de comunicació.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Creatiu
• Planner
• Copy
• Director d’art
• Executiu de comptes
• Responsable de màrqueting 
• Cap de premsa
• Director de comunicació
• Gestor d’esdeveniments
• Responsable de protocol
• Community manager 

http://www.entisound.cat
mailto:info%40enti.cat?subject=
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• Investigador i consultor estratègic en publicitat  
i relacions públiques

• Planificador de mitjans

On estudiaràs? 
Escola Superior de Relacions Públiques (centre 
adscrit)
Sepúlveda, 50
08015 Barcelona
933 215 462
www.esrp.net

Seguretat 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 70 

Vivim en la societat del risc. Això es concreta en 
un seguit d’amenaces que cal gestionar. Moltes 
tenen un caràcter internacional, però les conse-
qüències arriben al nostre país. La seva naturalesa 
és molt diversa. Des de l’impacte del canvi 
climàtic, les catàstrofes mediambientals  
i la inseguretat alimentària fins al terrorisme,  
la ciberdelinqüència o els delictes econòmics.  
I tot això, amb la necessitat de garantir la segure-
tat de les instal·lacions crítiques com centrals 
nuclears, ports i aeroports; la de les indústries,  
o la del transport de persones i mercaderies. 

La seguretat avui és una qüestió transnacional  
i aquesta és la perspectiva d’estudi de què partim. 
En aquest sentit, és important que l’estudiant que 
vul gui cursar aquest grau tingui un bon nivell 
d’anglès, ja que gran part de la bibliografia que cal 
treballar en les diferents matèries és en aquesta 
llengua. 

La gestió de la seguretat requereix, d’una banda, 
un adequat coneixement de les eines disponibles 
per afrontar el repte: des de l’anàlisi del risc fins a 
l’actuació en cas d’emergències, des de la mediació 
de conflictes fins a la psicologia de masses. D’altra 
banda, també demana un coneixement adequat de 
les competències i capacitats dels actors implicats 
en el sistema: des de protecció civil fins a les 

forces i els cossos de seguretat, des dels cossos de 
bombers fins al paper del personal de seguretat 
privada i al de tots els professionals implicats.

Afrontem el repte de la seguretat des d’un punt de 
vista integral. La seguretat és un espai de treball 
molt habitual per a químics, enginyers, físics, 
geòlegs, criminòlegs, metges, etc. Aquests nous estu-
dis no pretenen formar cap d’aquests professionals, 
però sí tenir un coneixement d’aquestes disciplines 
en tot allò que es relaciona amb la seguretat.

En un context marcat per una creixent complexi-
tat, cada cop són més les corporacions i empreses, 
tant públiques com privades, que demanen la 
formació de personal expert en seguretat. Personal 
que pugui fer un bon diagnòstic i activar els meca-
nismes més adequats en cada moment per donar 
una resposta eficaç als reptes plantejats. La 
seguretat és un factor estratègic per a les empreses 
que afecta d’una manera directa la seva competiti-
vitat. El grau de Seguretat formarà els professio-
nals capaços de gestionar aquest entorn, garantint 
una formació teòrica i pràctica adequada.

Anima’t: el futur ja ha arribat. 

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
• Seguretat Internacional
• Seguretat Corporativa

Habilitació
Podràs obtenir l’habilitació com a director de 
seguretat i com a cap de seguretat.

Acreditació
Cursant les cinc assignatures optatives establertes 
en el pla d’estudis podràs obtenir l’acreditació per 
elaborar Plans d’Autoprotecció d’Àmbit Local.

Accés
La branca de coneixement a què pertany el grau és la 
de les ciències socials i jurídiques. D’acord amb aquest 
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fet, el perfil més adequat és el de l’estudiant que en 
el batxillerat hagi cursat la modalitat d’humanitats  
i ciències socials. Ara bé, no hi ha cap impediment 
perquè els estudiants que provinguin d’altres 
modalitats puguin matricular-se en aquest grau.

En què podràs treballar?
• Seguretat corporativa i gerència de riscos a les 

mitjanes i grans empreses.
• Personal de l’àmbit de la seguretat privada: 

acreditació com a director de seguretat i cap de 
seguretat, directius d’empreses de seguretat, for-
mació del personal i assessorament.

• Professionals amb capacitat d’actuar com a tècnics 
de seguretat protecció civil en corpora cions locals.

• Assessorament en processos d’internacionalitza-
ció de les empreses.

• Analistes i consultors en seguretat internacional.
• Organitzacions no governamentals, especial-

ment en l’àmbit de la cooperació internacional.
• Gestor de seguretat en l’àmbit públic i privat 

amb capacitat per donar resposta a la creixent 
pressió normativa en aquest àmbit.

• Consultoria en seguretat en l’àmbit de l’empresa 
i les organitzacions.

• Serveis d’assessorament en seguretat des de les 
associacions empresarials.

• Analistes en seguretat per al disseny, implemen-
tació i avaluació de polítiques públiques.

• Personal tècnic de suport a les estructures profes-
sionals dels cossos i forces de seguretat, dels cos-
sos de bombers i del personal de protecció civil.

• Personal de les estructures professionals relacio-
nades amb les emergències.

• Expert en matèria de seguretat en l’àmbit dels 
mitjans de comunicació.

• Docència i investigació en el camp de la segu-
retat amb l’objectiu de generar coneixement en 
aquest àmbit.

On estudiaràs?
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Mollet del Vallès
935 675 000
http://ispc.gencat.cat/ca/inici/
twitter.com/ispccat

A l’ISPC, s’hi pot arribar per carretera (AP-7, 
C-17 o C-33) o amb el transport públic: amb tren 
(línia de Rodalies R3, estació de Parets del Vallès), 
o amb autobús interurbà.

Turisme 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 200 

El disseny curricular del grau de Turisme ofereix 
una formació de caràcter superior en coneixement 
turístic que permet entendre i veure aquest feno-
men des d’una perspectiva global i internacional. 

Alhora, integra el desenvolupament de les compe-
tències necessàries per als perfils de direcció i res-
ponsables de negocis turístics i hotelers, així com  
la posada en marxa de projectes digitals i inno-
vadors. Aprofundeix en la creació, producció, 
promoció i intermediació de productes i serveis 
turístics i hotelers, i posa en valor els recursos ter-
ritorials i culturals, per dissenyar ofertes que donin 
resposta a les noves necessitats dels turistes, que 
reclamen noves i impactants experiències  
i emocions.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

L’estudiant té l’opció de cursar el grau de Turisme 
en català, castellà o íntegrament en anglès.

• Mencions
• Direcció Hotelera
• Direcció Turística
• Direcció de Negocis Digitals Turístics

En què podràs treballar?
• Direcció de Negocis Digitals Turístics.
• Planificació i gestió pública de destinacions.

http://ispc.gencat.cat/ca/inici/
mailto:twitter.com/ispccat?subject=
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• Productes i activitats turístics: museus, parcs 
temàtics, parcs naturals, camps de golf,  
parcs aquàtics, activitats esportives, etcètera. 

• Organització d’esdeveniments i congressos.
• Empreses d’allotjaments: hotels, residències 

rurals, clubs de vacances, càmpings, apartaments 
turístics, etcètera.

• Empreses de restauració i gastronomia.
• Gastronomia.
• Intermediació: agències de viatges, centrals de 

reserves, plataformes en línia de comercialització 
turística, etcètera.

• Transports i logística.
• Docència, investigació i consultoria.
• Transport i logística.
• Gestor d’estratègies digitals.
• User experience.
• Emprenedor en el sector turístic i de serveis.
• Aplicació i desenvolupament d’eines digitals.

Inserció laboral: 89,6 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

On estudiaràs? 
CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality 
and Gastronomy
(centre adscrit)
Can Marcet, 36-38 (L3 Mundet)
08035 Barcelona
934 280 777
www.cett.cat

 Ponderacions PAU  
 i reconeixement crèdits CFGS 

Al web del Canal Universitats de la Generalitat 
de Catalunya pots consultar:

La taula de ponderacions per a l’admissió des de 
les PAU a http://universitats.gencat.cat/ca/ 
preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
index.html

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle 
Formatiu de Grau Superior a http://universitats.
gencat.cat/ca/cercador/

http://www.cett.cat
http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/index.html
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 Barcelona Activa, el servei de referència  
 en orientació acadèmica i laboral a la ciutat 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barce-
lona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.

Al web treball.barcelonactiva.cat pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa. 
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a 
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la 
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits forma-
tius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.

Per treballar del que m’agrada,  
què he d’estudiar? 
Si estudio el que m’agrada,  
de què podré treballar?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona 
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis 
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,  
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. 

També pots demanar cita en línia al telèfon o whatsapp 608 573 263 de 9 a 18 hores.

Porta22 – Barcelona Activa 

Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
treball.barcelonactiva.cat

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h

Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192 
Rodalies: R1 i R2 Clot

Tramvia: T4 Ca l’Aranyó, 
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

 treball.barcelonactiva.cat
 barcelonactiva

 barcelonactiva
 barcelonactiva

 videosbarcelonactiva
 company/barcelona-activa

http://treball.barcelonactiva.cat
http://treball.barcelonactiva.cat
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ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orien- 
tatiu  

1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 9,646 9,440 1.061
Administració i Direcció d’Empreses - Dret 12,080 11,878 1.061
Administració i Direcció d’Empreses -  
Matemàtiques

12,403 12,150 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Química

10,672 10,394 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Sociologia

10,648 10,388 1.061

Antropologia Social i Cultural 5,700 5,000 1.061
Arqueologia 5,000 5,000 1.502
Arqueologia - Història 9,243 9,242 1.502
Belles Arts 8,970 7,160 1.502
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC) 7,460 5,000 7.920
Biologia 11,306 11,158 1.502
Bioquímica 11,997 11,806 1.502
Biotecnologia 12,058 11,823 1.502
Ciència i Tecnologia dels Aliments 9,250 8,744 1.660
Ciències Ambientals 10,006 9,606 1.502
Ciències Biomèdiques 12,645 12,562 1.660
Ciències Culinàries i Gastronòmiques  
(UB [CETT]-UPC)

5,000 5,000 7.200

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
(INEFC)

10,488 10,310 1.660

Ciències del Mar 10,588 9,718 1.502
Ciències Polítiques i de l’Administració 8,422 6,964 1.061
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret 11,934 11,738 1.061
Cinematografia (ESCAC) 9,442 9,442 9.900
Comunicació Audiovisual 11,478 11,424 1.502
Comunicació Audiovisual - Gestió 
d’Informació i Documentació Digital

10,748 10,722 1.502

Comunicació i Indústries Culturals 9,380 9,190 1.502
Conservació i Restauració de Béns Culturals 6,962 5,000 1.502
Continguts Digitals Interactius (ENTI) 5,000 5,000 7.500
Creació Artística per a Videojocs  
i Jocs Aplicats (ENTI)

5,000 5,000 7.500

Criminologia 9,736 9,628 1.061
Criminologia - Dret 11,622 10,722 1.061
Disseny 11,383 11,030 1.502
Dret 9,928 9,750 1.061
Dret - Gestió i Administració Pública 10,156 9,616 1.061
Dret - Relacions Laborals 10,240 10,140 1.061
Economia 8,942 8,617 1.061
Economia - Estadística (UB-UPC) 12,016 11,254 1.061
Educació Social 9,544 9,400 1.061
Empresa Internacional  
(International Business)

12,026 11,902 1.061

Enginyeria Biomèdica 12,722 12,510 1.660
Enginyeria de Materials 5,678 5,000 1.660
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 9,556 8,822 1.660
Enginyeria Informàtica 10,158 9,734 1.660
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques 13,032 12,899 1.660
Enginyeria Química 10,458 10,022 1.660
Estadística (UB-UPC) 10,594 10,416 1.502
Estudis Anglesos 6,338 5,560 1.061

ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orienta-

tiu  
1r curs

Estudis Àrabs i Hebreus 5,000 5,000 1.061
Estudis Literaris 8,064 7,444 1.061
Farmàcia 11,154 10,902 1.502
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica 12,262 11,990 1.502
Filologia Catalana 5,232 5,000 1.061
Filologia Clàssica 5,000 5,000 1.061
Filologia Hispànica 5,000 5,000 1.061
Filologia i Cultura Franceses (UAB-UB) 5,000 5,000 1.061
Filosofia 5,598 5,000 1.061
Física 12,150 12,036 1.502
Física - Matemàtiques 13,546 13,346 1.502
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB) 6,236 5,000 7.334
Geografia 5,000 5,000 1.061
Geologia 5,000 5,000 1.502
Gestió d’Informació i Documentació Digital 5,994 5,060 1.502
Gestió i Administració Pública 7,415 6,794 1.061
Història 5,270 5,000 1.061
Història de l’Art 5,370 5,000 1.061
Història - Història de l’Art – – 1.061
Infermeria (Campus Bellvitge) 11,569 11,265 1.660
Infermeria (Campus Clínic) 12,465 12,176 1.660
Infermeria (SJD) 10,382 10,153 5.450
Investigació Privada (Títol Propi) 5,000 5,000 1.380
Lingüística 5,000 5,000 1.061
Llengües i Literatures Modernes 5,000 5,000 1.061
Llengües Romàniques i les seves Literatures 5,000 5,000 1.061
Matemàtiques 12,730 12,624 1.502
Medicina (Campus Bellvitge) 12,988 12,878 1.660
Medicina (Campus Clínic) 13,146 13,022 1.660
Mestre d’Educació Infantil 8,886 8,868 1.061
Mestre d’Educació Infantil -   
Mestre d’Educació Primària

11,126 11,126 1.061

Mestre d’Educació Primària 8,827 8,786 1.516
Nutrició Humana i Dietètica 10,600 10,308 1.502
Odontologia 12,394 12,358 1.660
Pedagogia 8,311 8,040 1.061
Podologia 8,218 7,030 1.502
Producció de Música i So per a la  
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)

5,000 5,000 1.502

Psicologia 9,874 9,776 1.502
Publicitat, Relacions Públiques  
i Màrqueting (ESRP)

9,522 9,333 5.830

Química 9,944 9,674 1.502
Relacions Laborals 8,042 7,760 1.061
Seguretat (ISPC) 8,824 8,514 1.061
Sociologia 7,912 7,360 1.061
Treball Social 8,336 8,214 1.061
Turisme (CETT) 5,000 5,000 6.418

Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €

 Notes de tall i preu orientatiu curs 2021-2022 



Informació actualitzada a www.ub.edu

Oferta 2022-2023

https://www.ub.edu/futurs/coneix-la-ub

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs
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