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

7,50 



Benvolgut, benvolguda,

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona s’im-
parteixen sis titulacions: Medicina, Infermeria, Enginyeria Biomèdica, Odontologia, 
Podologia i Ciències Biomèdiques. Som una Facultat amb una llarga i important tra-
dició històrica en la sanitat catalana i que, gràcies a tots, obté resultats molt notables, 
any rere any.

En els graus de Medicina, Infermeria, Odontologia i Podologia, els plans d’estudis, la 
qualitat del professorat i la disponibilitat d’unes institucions sanitàries de prestigi per 
fer pràctiques i estades clíniques (11 hospitals universitaris o associats, 22 centres 
d’atenció primària associats, un hospital podològic i un hospital odontològic), junta-
ment amb la qualitat, la dedicació i el treball de l’alumnat, són els factors que garan-
teixen als nostres alumnes una excel·lent preparació per exercir la seva professió.

El grau d’Enginyeria Biomèdica, que s’imparteix conjuntament amb la Facultat de 
Física de la UB, garanteix la formació i, també pràctica, d’enginyers experts en l’àmbit 
biomèdic, que podran desenvolupar-se professionalment en el món de l’enginyeria 
aplicada a la salut.

El grau de Ciències Biomèdiques, que s’imparteix conjuntament amb la Facultat de 
Biologia de la UB, forma futurs investigadors en biomedicina (investigació orientada 
a millorar el coneixement, la prevenció i el tractament de les malalties).

Aquesta realitat contrastada i la confiança en la dedicació i el treball constant amb vi-
sió de futur de tots nosaltres, ens porten a animar-vos perquè us incorporeu a la Fa-
cultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, si la vostra vocació es dirigeix cap 
a alguna d’aquestes professions sanitàries.

Volem formar bones persones, bons professionals, competents, solidaris, amb una vi-
sió global i internacional de la salut del món, compromesos amb la nostra societat i 
amb una clara voluntat de servei. La pandèmia de la covid19 ens ha posat a tots a pro-
va, també com a Facultat, i la resposta ha estat i és exemplar.

Volem que en els anys que estiguis amb nosaltres puguis créixer com a persona. Hau-
ràs d’esforçar-te i treballar durament, però també —no ho dubtis— t’ho passaràs bé 
amb els teus companys i companyes.

En nom de tots els professors, investigadors i personal d’administració i serveis de la 
Facultat, et dono les gràcies per endavant per la confiança dipositada i esperem po-
der-te saludar ben aviat.

Antoni Trilla
Degà de la Facultat de Medicina  

i Ciències de la Salut
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La Facultat en xifres Curs 2020-2021

8.267 
estudiants en total 

(graus, màsters, postgraus,  
doctorats)

Mes del 15% estudiants
estrangers

4.411 
estudiants de grau 

Més de 1.800 
professors

Més de 

75.000m2

d’instal·lacions
3 campus:  

Bellvitge, Clínic,  
Sant Joan de Déu

Elevada oferta  
de titulacions

 6  graus 
 10  màsters universitaris 
 5  programes de doctorat 
 162  cursos de postgrau propis  

Mobilitat internacional Dades referides al curs 2019-2020

123 convenis  
amb 73 universitats 

de 19 països
  

Tots el alumnes de la Facultat  
que ho desitgen poden fer  

una estada acadèmica  
internacional

Els alumnes comparteixen estudis  
i aula amb uns 100 estudiants  

del programa Erasmus

Més de 100 estudiants  
van marxar a l’estranger



Més del 

95 % de taxa 
d’ocupabilitat  
dels graduats

La Facultat als rànquings

Líder estatal als principals  
rànquings internacionals

Entre les posicions 51-75 a nivell mundial
(Academic Ranking of World Universities) 

i Segons el QS World University Rankings by Subject  
i el Shanghai Ranking’s Global Ranking  

of Academic Subjects

Pràctiques  
clíniques en

14 hospitals  
universitaris o associats

22 centres  
d’atenció primària

1 hospital odontològic 

1 hospital podològic
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 La Facultat de Medicina  
 i Ciències de la Salut 

Posició de la UB en l’àmbit de les Ciències de la 
Vida i Medicina segons el QS Ranking 
 Àmbit geogràfic Posició  
 Barcelona 1  
 Catalunya 1  
 Espanya 1  
 Europa 24  
 Món 62  

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
t’ofereix:
• Professorat d’una qualitat avalada per la seva ex-

periència docent i els seus currículums científics.
• Plans docents de disseny modern, amb docència 

parcial en anglès.
• Pla d’acció tutorial.
• Laboratoris d’experimentació empírica.
• Laboratoris de simulació en matèries bàsiques  

i clíniques.
• Laboratoris d’habilitats instrumentals i clíniques.
• Laboratoris d’habilitats en comunicació.
• Sales de dissecció.
• Sales d’informàtica.
• Sales de microscopis.
• Sales d’estudi.
• Biblioteca.
• Bar restaurant.
• Activitats que organitzen els representants de 

l’alumnat.
• Activitats culturals: coral, orquestra, gòspel, teatre.

 Graus que s’imparteixen  
 a la Facultat 

Ciències Biomèdiques 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 155 

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

La Biomedicina és el camp de les ciències experi-
mentals que més ha crescut en els darrers anys, amb 
una veritable revolució que centra els seus esforços 
en la translació dels coneixements bàsics en aplica-
cions concretes per a la millora de la salut pública.

El grau de Ciències Biomèdiques, que s’imparteix 
conjuntament amb la Facultat de Biologia,  
aprofundeix en la comprensió 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 ambientals. El programa 
integra coneixements transversals procedents de  
la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisio- 
logia, 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 tras-
torns 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.
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• 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: 83,90 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

On estudiaràs?
• Campus de Bellvitge
 Feixa Llarga, s/n
 08907 L’Hospitalet de Llobregat
 934 034 752
• Campus Clínic – August Pi i Sunyer
 Casanova, 143
 08036 Barcelona
 934 035 258
• Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
 Diagonal, 643
 08028 Barcelona
 934 021 086

Enginyeria 
Biomèdica 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 40 

http://www.ub.edu/grau-enginyeria-biomedica

El grau d’Enginyeria Biomèdica, que s’imparteix 
conjuntament amb la Facultat de Física, et 
proporcionarà els coneixements necessaris per 
treballar en empreses de tecnologia biomèdica, 
hospitals i centres de recerca. 

Aquest ensenyament:
• Està adaptat als criteris de l’espai europeu d’edu-

cació superior.
• Fa servir una metodologia interactiva basada en 

el coneixement científic aplicat a la resolució de 
problemes i a la pràctica mèdica.

• Ensenya i aplica competències de comunicació.
• Facilita la mobilitat nacional i internacional dels 

alumnes durant la seva formació.

• Du a terme tutories personals i tècniques  
d’orientació professional.

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

On estudiaràs?
• Facultat de Medicina i Ciències  

de la Salut
 Casanova, 143
 08036 Barcelona
 934 035 258
• Facultat de Física
 Martí i Franquès, 1
 08028 Barcelona
 934 021 116

En què podràs treballar?
• Empreses d’equips de diagnòstic, monitoratge  

i teràpia mèdica.
• Empreses de tecnologia biomèdica.
• Empreses proveïdores de serveis sanitaris de base 

tecnològica.
• Empreses farmacèutiques.
• Empreses de biotecnologia.
• Departaments d’enginyeria clínica dels hospitals.
• Universitats i instituts de recerca.
• Agències i empreses d’avaluació i de transferèn-

cia de tecnologia sanitària.

Infermeria 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 390 

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

Si vols formar-te com a infermer/a i adquirir les 
competències que et capacitaran per tenir cura 
de les persones, la família i la comunitat, el grau 
d’Infermeria et permetrà assolir-les i et propor-

http://www.ub.edu/grau-enginyeria-biomedica
http://www.ub.edu/grau-infermeria
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cionarà una sòlida base científica, humanística i 
ètica. També desenvoluparàs el pensament crític  
i la pràctica reflexiva per aplicar la metodologia i  
l’evidència científica a la pràctica diària, en un 
context de treball interdisciplinari de salut.

Aquest ensenyament:
• Està adaptat als criteris de l’espai europeu 

d’educació superior.
• Fa servir metodologies interactives com la 

simulació, la ludificació i l’aula inversa sobre  
la base del coneixement científic aplicat a la re-
solució de problemes i a la pràctica infermera.

• Facilita la mobilitat nacional i internacional dels 
estudiants durant la seva formació.

• Té establert un Pla d’acció tutorial des de l’inici 
de la formació fins al final.

• Fa possible desenvolupar les pràctiques clíniques 
al costat de les persones en diferents nivells 
assistencials i centres sanitaris.

• Facilita la implicació dels estudiants amb els 
ciutadans a través del programa d’Aprenentatge 
Servei.

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

On estudiaràs?
• Campus de Bellvitge
 Feixa Llarga, s/n
 08907 L’Hospitalet de Llobregat
 934 024 292 / 934 024 219
• Campus Clínic – August Pi i Sunyer
 Casanova, 143
 08036 Barcelona
 934 020 932 / 934 039 017
• 3 hospitals universitaris: Hospital Clínic,  

Hospital de Bellvitge i Mútua de Terrassa.
• 15 hospitals associats: Hospital Universitari 

Sagrat Cor, Hospital de l’Esperit Sant, Hospi-
tal Sant Joan de Déu, Hospital Municipal de 
Badalona, Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi, Hospital Dos de Maig, Hospital de 

Mataró – Consorci Sanitari del Maresme,  
Hospital de Viladecans, Hospital Sociosanitari 
de l’Hospitalet de Llobregat, Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti), Hospital General de 
l’Hospitalet de Llobregat, Hospital Plató, Insti-
tut Català d’Oncologia, Hospital Benito Menni, 
Fundació Sociosanitària Guadalupe, Centre  
de Salut Isabel Roig i Centre Sociosanitari  
Pere Virgili.

• 50 centres d’atenció primària de  
Barcelona i de l’àrea metropolitana.

En què podràs treballar?
El grau d’Infermeria et capacitarà per treballar 
com a infermer/a generalista en hospitals, centres 
d’atenció primària i sociosanitaris, de salut mental 
i d’emergències extrahospitalàries, i també en àm-
bits com l’escola, la presó, la docència, la recerca  
o en l’exercici lliure de la professió.

Inserció laboral: 94 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Medicina 
 

Crèdits ECTS: 360
Places de nou ingrés: 270 

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

Ser metge i fer de metge. El grau de Medici-
na et permetrà exercir la professió de metge 
per després accedir a les diferents especialitats 
mèdiques a través del programa MIR. Aquest 
ensenyament:
• Està adaptat als criteris de l’espai europeu d’edu-

cació superior.
• Fa servir una metodologia interactiva sobre la 

base del coneixement científic aplicat a la reso-
lució de problemes i a la pràctica mèdica.

• Ensenya i aplica competències de comunicació.
• Facilita la mobilitat nacional i internacional dels 

alumnes durant la seva formació.

http://www.ub.edu/grau-medicina
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• Du a terme tutories personals i tècniques  
d’orientació professional.

• Fa possible desenvolupar les pràctiques clíniques 
al costat de les persones malaltes en els hospitals 
i centres d’atenció primària.

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

On estudiaràs?
• Campus Clínic – August Pi i Sunyer
 Casanova, 143
 08036 Barcelona
 934 035 258
• Campus de Bellvitge
 Feixa Llarga, s/n
 08907 L’Hospitalet de Llobregat
 934 034 752
• Campus Sant Joan de Déu
 Santa Rosa, 39
 08950 Esplugues de Llobregat

• 3 hospitals universitaris: Hospital Clínic,  
Hospital de Bellvitge i Mútua de Terrassa.

• 16 hospitals associats: Hospital Sant Joan de 
Déu, Hospital Universitari Sagrat Cor, Consorci 
Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospi-
tal de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Hospital 
General de l’Hospitalet de Llobregat), Funda-
ció Sanitària de Mollet – Hospital de Mollet, 
Germanes Hospitalàries – Hospital Sant Rafael, 
Hospital Duran i Reynals, Hospital de l’Esperit 
Sant, Hospital de Mataró – Consorci Sanitari  
del Maresme, Hospital Plató, Hospital Gene-
ral de Sant Boi – Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
Hospital Municipal de Badalona, Hospital de 
Viladecans, Institut Català d'Oncologia (ICO)-
L’Hospitalet, Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
i Garraf (Hospital de Vilafranca, Hospital Resi-
dència Sant Camil de Sant Pere de Ribes).

Inserció laboral: 95 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Odontologia 
 

Crèdits ECTS: 300
Places de nou ingrés: 120 

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

El grau d’Odontologia comparteix amb Medicina, 
Ciències Biomèdiques, Infermeria i Podologia 
l’actual Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i 
alguns dels espais dedicats a la docència i la recerca.

Acull al voltant de sis-cents estudiants i prop de 
dos-cents professors. L’oferta formativa inclou el 
grau d’Odontologia i cursos de postgrau i màsters 
propis de la Universitat de Barcelona que cobreixen 
les diferents disciplines incloses en l’odontologia.

Des del Vicedeganat i el Consell d’Estudis arti-
culem el Pla d’acció tutorial, l’Oficina de Mobi-
litat i Progra mes Internacionals i les beques i els 
ajuts per als estudiants.

El grau d’Odontologia forma professionals que 
responguin a les demandes socials de la salut bu-
cal, tant de prevenció com de diagnòstic i tracta-
ment, de manera ètica, eficaç i segura.

Proporciona coneixements, habilitats, actituds i 
competències per capacitar-los per a l’exercici de 
la professió.

Capacita per utilitzar amb eficiència els avenços 
en el coneixement i en la tecnologia, i per enten-
dre el paper central dels pacients en la presa de 
decisions terapèutiques.

Suport a l’estudi i oportunitats  
de formació
• Pla d’acció tutorial (PAT). L’alumnat de nou 

accés disposa d’un professor que li farà de tutor 
al llarg de tota la carrera. A més, en el marc del 
PAT, es programen activitats i s’ofereixen recur-
sos per a l’orientació en les tècniques d’estudi, 
l’itinerari curricular, la construcció d’un perfil 
professional propi i la inserció en el món laboral.

http://www.ub.edu/grau-odontologia
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• Programes d’intercanvi. A banda de les beques 
generals de l’Estat i de la Universitat, l’alum-
nat de l’Escola d’Odontologia participa en 
els programes d’intercanvi espanyols, iberoa-
mericans i europeus per mitjà dels programes 
Sèneca, CINDA i Erasmus, respectivament. 
Això li permet cursar estudis en universitats 
espanyoles, iberoamericanes i europees durant 
un semestre.

Altres serveis
A més dels serveis generals de la Universitat, 
l’alumnat de la Facultat té a la seva disposició els 
serveis específics següents:
• Biblioteca del campus i sales d’estudi.
• Aules d’informàtica.
• Cafeteria i restaurant.
• Servei de copisteria i reprografia.
• Llibreria i material d’escriptori.
• Esports (el Servei d’Esports de la UB té un acord 

amb el Poliesportiu Municipal de Bellvitge).

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

Inserció laboral: 94,40 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

Podologia 
 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 80 

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

La podologia és una professió de les Ciències 
de la Salut que està habilitada per al diagnòstic 
i el tractament de les malalties del peu. Dins 
d’aquest camp apassionant, podràs aprofundir en 

el coneixement de tot allò que té a veure amb el 
peu i la relació amb la resta del cos. Adquiriràs i 
desenvoluparàs competències i habilitats clíniques 
que et permetran diagnosticar i tractar trastorns i 
malalties relacionats amb aquesta àrea de coneixe-
ment, basant-te en l’evidència científica. L’anàlisi 
biomecànica de la funció del peu i l’extremitat 
inferior amb l’ús de tecnologia avançada, així com 
el disseny de tractaments conservadors ortopodo-
lògics o l’aplicació de tècniques quirúrgiques en 
l’àmbit professional són alguns aspectes rellevants 
relacionats amb la tasca assistencial. Aquesta és 
una professió amb prestigi professional i de relle-
vància social.

Què estudiaràs?

En què podràs treballar?
Un cop finalitzats els estudis, els graduats en 
Podologia poden exercir com a podòlegs en 
l’exercici lliure de la professió en l’ambit privat, 
tant en consulta pròpia com en centres d’assistèn-
cia sanitària, en clíniques i hospitals públics  
i privats. El podòleg forma part d’equips multidis-
ciplinaris responsables de l’assistència sanitània en 
diferents àmbits, com ara entitats esportives, 
serveis de peu de risc, residències geriàtriques,  
i pediatria, entre d’altres.
Al mateix temps, el graduat en Podologia pot 
exercir la seva professió en l’àmbit de la docència  
i la recerca.

Inserció laboral: 96,20 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017). 

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


14

 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? 

Campus Clínic – August  
Pi i Sunyer
Casanova, 143
08036 Barcelona
934 035 258
secretariamedicina@ub.edu

 CampusClinicUB

Campus de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet  
de Llobregat
934 034 752
secretariabellvitge@ub.edu

 CampusBellvitge

Hospital 
de Bellvitge

Feixa Llarga
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mailto:secretariamedicina%40ub.edu?subject=
mailto:secretariabellvitge%40ub.edu?subject=
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Campus Docent Sant Joan  
de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sant Benito Monni, 18-20
08830 Sant Boi de Llobregat
campus.eui@sjd.edu.es

 campusdocent_sjd

Santa Rosa

Avinguda Diagonal

Ronda de Dalt

Zona 
Universitària
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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/medicina-ciencies-salut

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs
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