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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 



Benvolguda, benvolgut,

Em complau donar-te la benvinguda a la Facultat de Biologia de la Universitat de Bar-
celona i t’animo a incorporar-te en algun dels nostres estudis i formar part de la nos-
tra comunitat d’aprenentatge i desenvolupament científic. Els reptes que tenim com 
a societat amb relació a la preservació i millora de la vida al planeta, la lluita i preven-
ció de pandèmies, i el canvi urgent a una societat sostenible, són importantíssims i 
necessitem el vostre talent i compromís per afrontar-los.

La Facultat de Biologia és una institució compromesa amb els valors d’igualtat i sos-
tenibilitat i treballem repensant les ciències de la vida per fer una recerca de futur, una 
docència innovadora i una transferència de coneixements a la societat que permetin 
fer compatibles els avenços científics amb la millora de la sostenibilitat del planeta.

La Facultat ofereix els graus de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Am-
bientals i Ciències Biomèdiques, i participa de manera molt important en els graus 
de Ciències del Mar i Bioinformàtica; també té una gran oferta de màsters oficials i 
propis. Disposa de 39.400 m2 en equipaments docents, laboratoris, serveis científics 
i una biblioteca molt acollidora. El seu entorn, amb espais verds, permet desenvolupar 
la vida universitària en tota la seva plenitud, més enllà dels estudis pròpiament dits.

La investigació és molt important a la Facultat: el professorat treballa en projectes de 
recerca ambiciosos que contribueixen a augmentar el coneixement i avançar en estu-
dis de sostenibilitat del planeta i en la millora de la salut de la població. La Facultat 
de Biologia ha assolit un nivell competitiu molt alt i ha contribuït a situar la Univer-
sitat de Barcelona en la primera posició de les universitats espanyoles i llatinoameri-
canes, i entre les grans universitats a nivell internacional. La UB, a més, forma part de 
la prestigiosa Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU). 

Des de la Facultat i la UB hem creat xarxes amb universitats, laboratoris, centres de re-
cerca i empreses, a Catalunya, a Europa i en l’àmbit mundial, que formen part de l’eco-
sistema d’aprenentatge de la Facultat. Es facilita la mobilitat i els treballs pràctics en 
estades en laboratoris de la Facultat, centres externs i empreses, tant nacionals com 
internacionals; aquesta elevada mobilitat dona una important empenta a la interna-
cionalització i la professionalització dels nostres estudiants, que la valoren molt posi-
tivament.

Et convidem a incorporar-te a la comunitat universitària de la Facultat de Biologia 
per treballar junts en la teva formació, perquè només aplegant forces aconseguirem 
l’objectiu global de la Facultat: preservar la vida en un planeta sostenible.

Rosina Gironès
Degana de la Facultat de Biologia
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La Facultat en xifres Curs 2021-2022

Més de

3.000 
estudiants en total 

(graus, màsters,  
postgraus,  
doctorats)

1.965 
estudiants  

de grau 

Més de 477 
professors/es

Més de 

39.400m2

d’instal·lacions
(aules, laboratoris,  

sales d’estudi, serveis  
cientificotècnics,  

biblioteca,...)

Formació 
pràctica 
integrada
· Camps experimentals
·  Hivernacle  
i estabularis

·  Laboratoris  
de pràctiques

· Aules d’informàtica
· Sortides de camp
· Pràcticums I i II
· Treball Fi de Grau (TFG)

· Tutoria acadèmica
· Portafolis digital
·  Passaport  
a la professió

Pla d’acció 
tutorial  
(PAT)



106 
estudiants  

incoming de

22 països 

182 
estudiants  
outgoing

Convenis amb

29 universitats
 d’entre les més  

prestigioses  
del món

Estades acadèmiques  
internacionals 

amb universitats  

de 24 països

Mobilitat internacional
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 La Facultat de Biologia 

Posició de la UB en l’àmbit de les Ciències Natu-
rals segons el QS Ranking 
 Àmbit geogràfic Posició  
 Barcelona 1  
 Catalunya 1  
 Espanya 2  
 Europa 25  
 Món 79  

La Facultat de Biologia es va fundar l’any 1974, i va 
ser pionera a l’Estat espanyol. 

Les tres funcions bàsiques de la Facultat són:
• L’ensenyament: la transmissió de coneixements. 
• La recerca: la generació de coneixements. 
• La relació amb la societat: el desenvolupament  

i la transferència de la recerca, i la incorporació al 
mercat de treball.

Des del punt de vista estructural, la Facultat està 
constituïda per tres edificis: l’edifici Margalef  
o principal, un aulari i un edifici annex. Les aules 
tenen capacitats diferents per adaptar-se a les 
diverses necessitats educatives. Per descomptat, 
tots els temes que requereixen l’estudi dels éssers 
vius en el seu entorn es desenvolupen mitjançant 
pràctiques de camp. 

La Facultat està equipada amb laboratoris, hiver-
nacle, camps experimentals, estabularis i instal-
lacions científiques específiques. També disposa 
d’una gran biblioteca, que està situada en un 
edifici nou amb llum natural.

Tutories
Per contribuir al procés d’aprenentatge dels es-
tudiants, es compta amb un projecte d’innovació 
per a la docència concretat en la implementació 
del Pla d’acció tutorial i l’aplicació de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació. L’alumnat 
nou té assignat un tutor o tutora i l’oportunitat de 
preparar-se gradualment per a la vida professional 
mitjançant les activitats del Passaport a la professió.

Estudis
De la mateixa manera que els estudis universitaris  
es renoven i interactuen en el context europeu, la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelo-
na, que n’és particularment conscient, ha assumit 
la seva funció en aquest repte i compta amb  
experiència en la impartició de set estudis de  
grau plenament consolidats: Biologia, Bioquímica, 
Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències 
Biomèdiques, Ciències del Mar i Bioinformàtica.

D’altra banda, la Facultat ofereix onze màsters 
universitaris (Agrobiologia Ambiental; Antro-
pologia Biològica; Aqüicultura; Biodiversitat; 
Oceanografia i Gestió del Medi Marí; Ecologia, 
Gestió i Restauració del Medi Natural; Fisiolo-
gia Integrativa; Genètica i Genòmica; Immuno-
logia Avançada; Microbiologia Avançada; Neu-
rociències), a més de participar, entre d’altres, 
en els màsters interfacultatius de Biomedicina, 
Biotecnologia Molecular, Nutrició i Metabolis-
me, i Bioinformàtica.

Mobilitat
L’Oficina de Relacions Internacionals de Biologia 
organitza moltes sessions informatives al llarg del 
curs per donar a conèixer els diferents programes 
de mobilitat internacional. Podeu trobar tota la 
informació sobre l’ORI de Biologia a:  
www.ub.edu/ori-bio.

Pràcticum i TFG
Un dels trets distintius dels nostres graus és que tots 
ells inclouen dos pràcticums (6 crèdits) i un Treball 
Final de Grau (12 crèdits), que són pràctiques 
curriculars, obligatòries, formatives i transversals 
que es poden dur a terme en laboratoris de recerca, 
empreses, hospitals, instituts de recerca, ONG i 
altres entitats. L’objectiu d’aquestes assignatures és 
introduir l’alumne en les principals tècniques, me-
todologies i normes de treball d’un projecte, a més 
de desenvolupar-les en diferents models teòrics, 
experimentals i aplicats. Al final s’ha d’elaborar una 
memòria que es defensa davant d’un tribunal.

Tota aquesta oferta formativa representa una 
gran varietat d’elecció per als estudiants per poder 
participar en les necessitats reals d’una societat 
canviant. 

http://www.ub.edu/ori-bio/
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La Facultat també és un centre molt actiu en 
recerca: és la seu dels instituts de recerca IRBio 
(Biodiversitat) i IBUB (Biomedicina), i participa en 
l’institut UBNeuro (Neurociències), entre d’altres.

 Graus que s’imparteixen  
 a la Facultat  

Biologia 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 160 

http://www.ub.edu/grau-biologia

El grau de Biologia proporciona coneixements 
sobre els éssers vius i la seva relació amb el medi 
ambient. És un grau generalista i experimental amb 
dues branques: la menció de Biodiversitat i la men-
ció de Biologia Molecular, Cel·lular i de Sistemes. 
Estudia el concepte i origen de la vida, l’estructura 
bioquímica dels éssers vius, el tipus i grau 
d’organització que presenten, la informació genètica 
i els mecanismes de l’herència, la biodiversitat, les 
relacions entre si i el medi on viuen, així com els 
mecanismes evolutius i de desenvolupament.

Capacita per reconèixer les estructures i activitats 
que porten a terme els éssers vius i els mecanismes 
sub jacents a aquestes: metabolisme; replicació, 
transcripció, traducció i modificació de material 
genètic; senyalització cel·lular, i regulació i integra-
ció de processos fisiològics.

Forma per interpretar els processos evolutius que 
s’han desenvolupat al llarg del temps i han donat 
lloc a la biodiversitat actual.

Habilita per reconèixer les adaptacions dels 
éssers vius a l’entorn, el medi físic, l’estructura i la 
dinàmica de poblacions i comunitats, els fluxos 
d’energia i de matèria.

Prepara per conèixer, analitzar i resoldre proble-

mes sobre temes biològics, i poder-ne fer assajos 
amb rigor científic i crític, treballant tant a l’aula 
de forma individual o grupal, com al laboratori  
i al camp.

Fomenta la implicació en els objectius de desen-
volupament sostenible, la igualtat de les persones, 
i propicia el coneixement dels aspectes ètics i 
bioètics de l’àrea.

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

• Mencions
• Biodiversitat
• Biologia Molecular, Cel·lular i de Sistemes

En què podràs treballar?
• Sanitat: biòleg intern resident (BIR), laboratori 

clínic, reproducció humana, salut pública, nutri-
ció i dietètica, salut animal i vegetal.

• Recerca i desenvolupament científic de les cièn-
cies experimentals i de la vida.

• Indústria farmacèutica, agroalimentària i quími-
ca, producció i gestió de la qualitat.

• Sector agropecuari en explotació i optimització 
de cultius vegetals, animals i fongs, i cerca de 
jaciments nous de recursos vius explotables.

• Medi ambient: ordenació, conservació i control 
del territori, gestió de recursos naturals, gestió 
de residus, avaluació d’impactes i restauració del 
medi natural.

• Informació, documentació i divulgació: museus, 
parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de 
comunicació, empreses, fundacions científiques, 
premsa o televisió.

• Comerç i màrqueting de productes i serveis 
relacionats amb la biologia.

• Gestió i organització d’empreses relacionades 
amb la biologia.

• Docència en l’ensenyament secundari i universitari.

Inserció laboral: 76,6 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

http://www.ub.edu/grau-biologia
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Bioquímica 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

http://www.ub.edu/grau-bioquimica

El grau de Bioquímica proporciona els coneixe-
ments necessaris per entendre els processos biolò-
gics i els mecanismes moleculars en què es basen.

Potencia l’adquisició d’habilitats en les tècniques es-
tàndard de la bioquímica i en el disseny experimen-
tal mitjançant assignatures de laboratoris integrades 
en tots els cursos, juntament amb pràctiques especí-
fiques associades a les diverses matèries d’estudi: mi-
crobiologia, biologia cel·lulari senyalització cel·lular, 
genètica molecular i enginyeria genètica, fisiologia, 
cultius cel·lulars i enginyeria tissular, bioinformàtica, 
i estructura i funció de macromolècules.

Fomenta la implicació en el treball de laboratori 
segur i propicia el coneixement dels aspectes ètics  
i bioètics de l’àrea.

Prepara els graduats per al desenvolupament d’una 
gran diversitat d’activitats professionals, com ara 
la investigació bàsica i aplicada; el treball en labo-
ratoris clínics o en serveis hospitalaris; les tasques 
de desenvolupament tecnològic, producció i gestió 
en diversos sectors industrials; els treballs en 
l’àmbit de la informació i la divulgació, així com la 
docència en l’ensenyament secundari i superior.

I alhora potencia l’adquisició de competències 
transversals que faciliten la incorporació a l’entorn 
laboral, l’exercici com a professionals i l’adaptació 
de manera eficient a un entorn científic, tecnolò-
gic i social en ràpida evolució.

A més, el grau de Bioquímica també facilita  
l’accés a estudis de postgrau de la mateixa àrea  
i d’àrees relacionades.

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

En què podràs treballar?
• Recerca bàsica i aplicada en centres públics.
• Recerca aplicada a la indústria química, farma-

cèutica, alimentària i biotecnològica.
• Laboratoris hospitalaris.
• Laboratoris d’anàlisi i de diagnòstic.
• Empreses de serveis, materials i equipaments 

científics.
• Empreses de comunicació i divulgació científiques.
• Educació secundària i universitària.

Inserció laboral: 96,7 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Biotecnologia 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 70 

http://www.ub.edu/grau-biotecnologia

Aquest grau vol proporcionar la formació i les 
habilitats de la biotecnologia, en els aspectes tant 
científics com pràctics. 

Aporta una base sòlida en el coneixement dels 
mecanismes moleculars dels éssers vius i també en 
les aplicacions biotecnològiques que se’n deriven, 
per a la producció de béns i serveis, l’escalat indus-
trial dels processos i la bioremediació del medi.

Forma en els aspectes bàsics de la legislació, la 
gestió i la comercialització de productes i serveis 
biotecnològics, i en l’esperit emprenedor, la trans-
ferència de coneixement i l’elaboració de patents.

Proporciona formació i habilitats per al desen-
volupament de la recerca biotecnològica (noves 

http://www.ub.edu/grau-bioquimica
http://www.ub.edu/grau-biotecnologia
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tecnologies i estratègies de frontera), amb vista  
a l’aplicació posterior.

Fomenta la implicació en el treball de laboratori 
segur i propicia el coneixement dels aspectes ètics  
i bioètics de l’àrea.

A través d’activitats transversals programades  
en les diverses assignatures, estimula el treball en 
equip i les estratègies de comunicació, que tanta 
importància tenen als llocs de treball, especial-
ment a la indústria.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
• Biotecnologia Molecular
• Biotecnologia Agroalimentària

En què podràs treballar?
• Recerca industrial: farmacèutica, biomèdica  

i veterinària.
• Recerca de processos biotecnològics nous en 

centres de recerca.
• Indústria de producció de material biològic: 

enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, anti-
biòtics, vitamines.

• Indústria química: processos d’enginyeria quími-
ca i processos sostenibles.

• Indústria alimentària: producció d’aliments  
i estudi de la conservació i del processament.

• Indústria i explotacions agrícoles.
• Optimització de processos biotecnològics en 

empreses.
• Indústria biotecnològica de materials i nanobio-

tecnologia.
• Empreses de producció primària: ramadera, vege-

tal, aqüicultura, bio medicina i teràpia molecular.
• Empreses mediambientals: biore mediació, con-

trol de plagues i asses sorament ambiental.
• Identificació vegetal i anàlisi de  

pedigrí amb marcadors moleculars.
• Gestió d’R+D, patents o empresaris autònoms.
• Tecnologia ambiental: processos de bioremedia-

ció i valorització de residus.

Inserció laboral: 86,4 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Ciències Ambientals 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

http://www.ub.edu/grau-ambientals

Aquest grau vol proporcionar coneixements d’as-
pectes teòrics i pràctics de les ciències naturals  
i socials i oferir les eines necessàries per apli-
car-los en l’exercici de la professió.

Ofereix una formació adequada en aspectes di-
versos del medi ambient, que capacita per tractar 
la problemàtica ambiental amb rigor, tenint en 
compte la resta de les problemàtiques socials i 
econòmiques.

Forma professionals amb una visió multidisciplinà-
ria i global de la problemàtica ambiental, enfocada 
des de diversos sectors del coneixement, i dona una 
orientació específica cap a la conservació i gestió 
del medi i els recursos naturals en relació amb la 
salut de l’ecosistema, incloent-hi l’ésser humà.

Capacita per coordinar treballs d’especialistes en 
diverses àrees.

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

• Mencions
• Gestió del Medi Natural
• Tecnologia Ambiental

En què podràs treballar?
• Docència i recerca.
• Gestió del medi natural.
• Sistemes de gestió de qualitat ambiental en 

l’empresa i en les organitzacions. 

http://www.ub.edu/grau-ambientals
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• Gestió ambiental en l’Administració.
• Consultoria i avaluació de l’impacte ambiental.
• Tecnologia ambiental.

Inserció laboral: 81,4 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Ciències Biomèdiques 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 155 

http://www.ub.edu/grau-biomediques

La Biomedicina és el camp de les ciències expe-
rimentals que més ha crescut en els darrers anys, 
amb una veritable revolució que centra els seus 
esforços en la translació dels coneixements en 
recerca bàsica en aplicacions concretes per a la 
millora de la salut pública.

El grau de Ciències Biomèdiques, que s’impar-
teix conjuntament amb la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, aprofundeix en la compren-
sió de l’estructura i la funció del cos humà, amb 
èmfasi especial en els determinants de la salut i la 
malaltia, incloent-hi influències genètiques i am-
bientals. El programa integra coneixements trans-
versals procedents de la genètica, la bioquímica, 
la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular 
o l’estadística per oferir una visió global de les 
causes de la patologia i les eines disponibles per 
estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la. S’aborden 
diversos aspectes de trastorns clínics des del nivell 
molecular, cel·lular i fisiològic fins al nivell de les 
poblacions.

A més, aquest grau és una plataforma excel·lent 
per desenvolupar una carrera de recerca en el 
camp de la biologia i la biomedicina, i també obre 
les portes a la indústria farmacèutica, els labo-
ratoris de diagnòstic i els hospitals, la indústria 
biosanitària, la ciència forense i la indústria de 
l’alimentació, entre d’altres.

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

En què podràs treballar?
• Biòleg intern resident (BIR o altres especialitats 

IR de laboratori que es puguin crear).
• Laboratoris clínics.
• Indústria farmacèutica o indústria veterinària: 

producció de medicaments, vacunes i proves de 
diagnòstic.

• Indústria agroalimentària: producció d’aliments 
segurs en l’àmbit sanitari.

• Altres indústries: biotecnològiques, de productes 
i d’equipaments de laboratori biomèdic.

• Recerca biomèdica.
• Instituts de salut pública.
• Agències de monitoratge de problemes de salut.
• Agències de control d’ús de medicaments.
• Empreses de serveis i d’assessoria en productes 

per al diagnòstic o per a la recerca biomèdica.

Inserció laboral: 87,5 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

On estudiaràs?
• Campus Diagonal
 Facultat de Biologia
 Diagonal, 643
 08028 Barcelona
 934 021 086
• Campus Clínic – August Pi i Sunyer
 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 Casanova, 143
 08036 Barcelona
 934 035 258
• Campus de Bellvitge
 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 Feixa Llarga, s/n
 08907 L’Hospitalet de Llobregat
 934 034 752
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 Graus en què la Facultat  
 té una participació important 

Bioinformàtica  
(UPF-UB-UPC) 

Crèdits ECTS: 180 (3 anys) 
Places de nou ingrés: 40 

Assignatures trimestrals
Impartit per la UPF, la UB i la UPC
Classes en anglès
S’imparteix principalment al Campus del Mar (UPF)

La Bioinformàtica se situa en la intersecció entre 
la Informàtica, les Ciències Biomèdiques i les 
Ciències Fisicoquímiques. Així, doncs, és una àrea 
de recerca en què s’apliquen les ciències de la 
computació i les tecnologies de la informació per 
al tractament de dades de naturalesa biològica. Els 
objectius principals del grau són formar professio-
nals per a la recerca, el desenvolupament i la 
innovació capaços de gestionar dades biomèdiques  
i biològiques, i oferir una orientació internacional 
que inclou habilitats directives. En aquest sentit, 
s’aposta per una formació integral que es basa en 
els coneixements, i també en els valors i les 
habilitats.

Els investigadors i professionals de la Biome-
dicina i d’altres àrees de les Ciències de la Vida 
generen quantitats massives de dades. La capacitat 
de gestionar, visualitzar i analitzar aquestes big 
data ofereix oportunitats per millorar la compren-
sió de la Biologia i per a l’avenç de la medicina, 
l’agricultura i les indústries alimentàries. El gran 
repte dels professionals de la bioinformàtica és 
accelerar la transferència dels nous descobriments  
a la millora de la salut i l’atenció sanitària i el 
progrés econòmic i social de la societat.

Els estudis del grau aborden el tractament ma-
temàtic, estadístic i computacional de grans 
quantitats de dades; el modelatge, l’optimització 
i els llenguatges de programació en l’àmbit de les 
Ciències de la Vida, i la comprensió dels sistemes 

biològics. Les matèries opcionals permeten una 
formació complementària en diferents àrees, com 
ara l’agrogenòmica, la investigació farmacèutica i la 
computació d’altes prestacions. El programa docent 
preveu la realització de pràctiques professionals en 
empreses.

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

En què podràs treballar?
El grau de Bioinformàtica té diversos àmbits 
d’aplicació:
• Biomèdic: integració de dades òmiques i clíni-

ques per avançar en la medicina personalitzada  
i de precisió.

• Biològic: processament i interpretació de dades 
òmiques, millora animal i vegetal.

• Farmacèutic: gestió de dades químiques, farma-
cològiques, toxicològiques i clíniques durant el 
procés de descobriment, desenvolupament i ús 
de nous medicaments.

Ciències del Mar 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

http://www.ub.edu/grau-ciencies-mar

El grau de Ciències del Mar forma, des d’un 
plantejament eminentment transdisciplinari, 
professionals en aquest àmbit. Atenent a les 
principals fortaleses de la Universitat de Barcelona 
en relació amb les Ciències del Mar, els estudiants 
rebran una formació àmplia i rigorosa centrada 
en la Geologia i la Biologia, i també en la resta de 
ciències bàsiques, així com en aspectes del dret  
i l’economia relacionats amb el mar. A més, seran 
instruïts en l’ús d’eines avançades, amb un com-
ponent pràctic destacat, aprofitant la concentració 
de centres de recerca, empreses i administracions 
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amb activitats relacionades amb el mar que hi ha 
a Barcelona i el seu entorn. Tot plegat els capa-
citarà per entrar i adaptar-se a un entorn laboral 
altament canviant.

Els sectors d’activitat relacionats amb la titu-
lació són l’alimentari (recursos vius, salvatges i 
cultivats); l’energètic (prospecció i explotació de 
recursos energètics renovables i no renovables);  
la gestió, l’ordenació i les actuacions a la costa  
i els fons marins; el medi ambient marí i la seva 
conservació, l’oceanografia operacional; la inves-
tigació científica, i la docència, entre d’altres. Els 
graduats estaran capacitats per incorporar-se a 
empreses privades i públiques, administracions, 
centres de recerca i organitzacions internacionals.

El grau de Ciències del Mar es du a terme en 
estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia  
i també amb les facultats de Farmàcia i Ciències 
de l’Alimentació, Física, Dret i Economia i Em-
presa de la Universitat de Barcelona.

Els graduats podran especialitzar-se a través dels 
màsters i doctorats relacionats que ofereix tant 
la mateixa Universitat de Barcelona com altres 
universitats, nacionals i estrangeres, i mitjançant el 
desenvolupament de l’activitat professional en els 
seus llocs de treball.

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

En què podràs treballar?
Entitats públiques i privades
• Administracions públiques
• Agències internacionals
• Assessorament i consultoria nacional i interna-

cional
• Cooperació per al desenvolupament
• Empreses vinculades a l’energia, els recursos 

naturals, les infraestructures i el medi marí
• Governança de l’oceà 
• Professional autònom
• Organitzacions no governamentals (ONG)

Planificació i gestió del medi marí
• Cartografia submarina
• Dragatges
• Estudis d’impacte ambiental
• Infraestructures i instal·lacions costaneres  

i marines
• Intervenció submarina
• Navegació (suport)
• Obra pública (projectes, actuacions i seguiment)
• Obres i actuacions marítimes
• Oceanografia operacional
• Ordenació del litoral 
• Ports i costes
• Prospecció geofísica i geològica
• Protecció civil (riscos naturals)
• Qualitat ambiental 
• Usos del fons marí (cables, emissaris, abocaments)

Conservació del medi natural marí
• Ambient marí i costaner
• Àrees marines protegides
• Assessorament i consultoria nacional i interna-

cional
• Avaluació, mitigació i correcció d’impactes  

naturals i antropogènics
• Cartografia d’hàbitats
• Conservació d’espècies i hàbitats
• Patrimoni natural

Recursos naturals
• Aigua com a recurs (dessalinització, control, 

gestió)
• Àrids per a la construcció i la regeneració  

de platges
• Energies renovables marines
• Recursos genètics marins
• Recursos energètics 
• Recursos minerals marins
• Recursos vius i cultius marins (pesca i aqüicultura)
• Usos del fons i el subsol marins

Recerca
• Acústica
• Biodiversitat i biologia marines
• Biotecnologia 
• Canvi global i els seus efectes
• Clima i registres climàtics marins
• Exploració oceànica
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• Ecologia i ecosistemes marins
• Genètica d’organismes marins
• Geociències marines
• Microbiologia
• Oceanografia física i química
• Recerca científica marina en general
• Riscos naturals

Ensenyament, patrimoni cultural i divulgació
• Cerca submarina 
• Divulgació científica
• Docència en centres privats (acadèmies, escoles  

i d’altres)
• Docència universitària 
• Documentalista
• Ensenyament secundari (cursant el màster  

corresponent)
• Museística

Altres activitats
• Aquariologia
• Biotecnologia i indústria farmacèu tica
• Esports i activitats subaquàtiques
• Turisme

On estudiaràs?
• Campus Diagonal
 Facultat de Biologia
 Diagonal, 643
 08028 Barcelona
 934 021 086

• Facultat de Ciències de la Terra
 Martí i Franquès, s/n
 08028 Barcelona
 934 021 336

 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://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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 On estudiaràs? 

Facultat de Biologia
Diagonal, 643
08028 Barcelona
934 021 086 
www.ub.edu/biologia

 BiologiaUB
 biology_ 

unibarcelona

Facultat de Medicina  
i Ciències de la Salut
Campus Clínic –  
August Pi i Sunyer
Casanova, 143
08036 Barcelona
934 035 258
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Facultat de Medicina  
i Ciències de la Salut
Campus de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
934 034 752

 CampusBellvitge

Mundet

Passeig de la Vall d'Hebron
Ronda de Dalt

Hospital 
de Bellvitge

Feixa Llarga

G
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n 
V

ia

Facultat de Ciències  
de la Terra
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
934 021 336
www.ub.edu/ciencies-terra

 geologiaub
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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

www.ub.edu/biologia

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs

D
L:

 B
-2

.4
8

5-
20

22

19170_Biologia_coberta_2022.indd   119170_Biologia_coberta_2022.indd   1


