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Girona enamora 

Guia per a nouvinguts
a la Universitat de Girona

Girona té l’atractiu de les grans ciutats, però 
ha sabut conservar l’essència i l’encant dels 
pobles. Es pot passejar pel Barri Vell, que 
s’enfila fins a la Catedral, visitar-hi monu-
ments i museus i perdre’s pels carrerons es-
trets, i tot seguit continuar el passeig pels 
carrers i places gaudint de l’oferta cultural, 
de festivals, de bars i restaurants. És una 
ciutat viva, plena de sorpreses durant tot 
l’any.

Girona és un ciutat on perdre’s.
Descobreix-ne algun dels racons aquí. 
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Arribada

Guia per a nouvinguts
a la Universitat de Girona

Ara és el moment de saber on has d’anar.  
De ben segur que tens alguns dubtes so-
bre el teu “Learning Agreement”, com ara 
on has de presentar cada document. Re-
cordes quina és la teva facultat? Entra a la 
teva facultat i busca-hi la informació que 
necessites. 

On pots adreçar-te?

A l’Oficina Internacional (OI) t’orientaran so-
bre tots els passos administratius que has 
de seguir un cop arribis a la Universitat de 
Girona.
La UdG vol donar una càlida benvinguda a 
tots els estudiants internacionals que arri-
ben a la ciutat, és per això que l’OI organit-
za l’Orientation & Welcoming Day, una jor-
nada en què els nouvinguts reben tota la 
informació necessària sobre la Universitat 
on cursaran part dels seus estudis. Aques-
ta activitat no és d’assistència obligatòria, 
però et recomanem que hi participis.

Contacte
incoming.oi@udg.edu 
(+34) 972 41 80 28
Mòdul 20, Campus Montilivi
Consulta l’horari d’atenció al públic al web.

Dubtes acadèmics

El Centre d’Informació i Assessorament dels 
Estudiants (CIAE) és un servei complemen-
tari a les prestacions pròpies de les facultats 
i escoles, que té com a objectiu assessorar 
els estudiants a l’hora de fer la matrícula a 
la Universitat, seleccionar les assignatures 
que volen cursar, buscar allotjament, obte-
nir les claus d’accés a internet, etc.

Contacte
Formulari de contacte 
(+34) 972 41 80 46
Maria Aurèlia Capmany, 38 
Campus Montilivi
Consulta l’horari d’atenció al públic al web. 

Facultats

A continuació trobaràs l’adreça de contac-
te de les diferents facultats i escoles que 
formen part de la Universitat de Girona.

Facultat de Ciències
secretaria.degciencies@udg.edu
972 41 87 00
Campus Montilivi

Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials
deg.economiques@udg.edu
972 41 80 40
Campus Montilivi

Facultat de Dret
deg.dret@udg.edu
972 41 81 00
Campus Montilivi

Facultat de Lletres
info.flletres@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Facultat de Turisme
deg.fturisme@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Facultat d’Educació i Psicologia
deg.educacio@udg.edu
972 41 83 00
Campus Barri Vell

Facultat de Medicina
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

Facultat d’Infermeria
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

Escola Politècnica Superior (EPS)
dir.politecnica@udg.edu
972 41 84 00
Campus Montilivi

EUSES - Escola Universitària de la Salut 
i l’Esport 
info@euses.cat
972 40 51 30 

ERAM - Escola de Realització Audiovisual 
i Multimèdia
eram@eram.cat
972 40 22 58

Escola Universitària de Turisme 
EUROAULA 
info@euroaula.com
93 451 03 06

Escola Universitària de Turisme 
MEDITERRANI  
mediterrani@mediterrani.com
93 426 98 22

Escola Universitària de Turisme Sant Pol 
de Mar
mail@santpol.edu.es
93 760 22 40

Escola Universitària Formatic Barcelona 
93 215 68 00

Normatives i procediments acadèmics

A l’enllaç següent trobaràs totes les norma-
tives referents als estudis de grau, màster i 
doctorat de la Universitat de Girona: 

Normatives UdG

Per resoldre tots els dubtes que et puguin 
sorgir, posa’t en contacte amb la Universi-
tat a través d’aquest formulari.

UdG
Servei de Llengües Modernes

Sobreviu!
Guia per a nouvinguts

https://www.udg.edu/ca/estructura/facultats-i-escoles
https://www.udg.edu/ca/internacional/
https://www.udg.edu/ca/internacional/would-you-like-to-come-to-the-udg/all-steps-at-a-glance/orientation-welcoming-day
mailto:
https://www.udg.edu/ca/internacional/Horaris
https://www.udg.edu/ca/viu/serveis-universitaris/punt-dinformacio
https://www.udg.edu/ca/viu/serveis-universitaris/punt-dinformacio
https://www.udg.edu/ca/formulari-dinformacio
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Punt-dinformacio/Horaris-datencio-al-public
https://www.udg.edu/ca/fc
https://www.udg.edu/ca/fcee/
https://www.udg.edu/ca/fcee/
https://www.udg.edu/ca/fd
https://www.udg.edu/ca/fl
https://www.udg.edu/ca/ft
https://www.udg.edu/ca/fep
https://www.udg.edu/ca/fm
https://www.udg.edu/ca/fi
https://www.udg.edu/ca/eps
https://euses.cat/
https://euses.cat/
https://www.eram.cat/ca
https://www.eram.cat/ca
https://www.euroaula.com/ca/home
https://www.euroaula.com/ca/home
https://mediterrani.com/ca/futurs-estudiants/
https://mediterrani.com/ca/futurs-estudiants/
https://www.santpol.edu.es/ca/
https://www.santpol.edu.es/ca/
https://www.formaticbarcelona.com/
https://www.udg.edu/ca/estudia/tramits-normatives-i-preus/normatives
https://www.udg.edu/ca/estudia/tramits-normatives-i-preus/normatives
https://www.udg.edu/ca/estudia/tramits-normatives-i-preus/normatives
https://www.udg.edu/ca/formulari-dinformacio


Necessitats bàsiques
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Aquí trobaràs tot allò essencial per sobre-
viure durant la teva estada a la Universitat 
de Girona. Tens problemes d’allotjament? 
Mira on pots trobar el teu pis ideal. Recor-
da que si ets estudiant el transport en bus 
és més econòmic. El teu compte bancari, 
amb el banc indicat. Taxes? Quines s’han 
de pagar? I per acabar... Atreveix-te amb el 
català!  

Allotjament

La Universitat de Girona ofereix diferents 
opcions d’allotjament, tant per a estudiants 
locals com per a estudiants internacionals, 
a través de Girona Housing, les residències 
universitàries RESA i Habitatges Universita-
ris Unihabit. 
També pots consultar la plataforma De pis 
en pis, que funciona com un mur d’anuncis 
en línia per a allotjaments. Els universitaris 
hi poden penjar les seves ofertes i deman-
des. És la plataforma de referència per a 
gent local i és completament gratuïta. 
A més, tens la possibilitat de participar en 
el programa de cooperació “Pis Amic”, que 
consisteix a compartir habitatge amb per-
sones amb la Síndrome de Down i/o dis-
capacitat intel·lectual per facilitar la seva 
emancipació. Pots obtenir més informació 
a inclusio@udg.edu.

Transport

Els aeroports de Barcelona i Girona dispo-
sen de línies regulars d’autobús  fins al cen-
tre de Girona. Pots consultar-les a la pàgina 
web següent.

Sagalés Airport Line

El transport públic per excel·lència a Giro-
na és el bus urbà i interurbà. Disposem de 
línies regulars fins a les diferents facultats i 
escoles de la Universitat. A l’enllaç següent 
trobaràs tota la informació necessària.

Transports municipals del gironès 

A més, l’ús de la bicicleta es va imposant de 
mica en mica a la nostra ciutat. És per això 
que l’Ajuntament de Girona i la Universitat, 
de manera independent però amb l’objectiu 
comú de promocionar l’ús d’aquest trans-
port sostenible, posen a disposició dels es-
tudiants dos serveis diferents de lloguer de 
bicicletes.

Girocleta (Ajuntament de Girona)
Servei de bicicletes universitàries (UdG)

Compte bancari

Per fer transferències des del teu compte 
bancari estranger a un banc espanyol nor-
malment solen cobrar comissió, i això tam-
bé passa a l’hora de treure diners en un cai-
xer automàtic.
És per això que et recomanem informar-te 
bé sobre les possibilitats d’obrir un comp-
te bancari en un dels bancs nacionals per 
gestionar els teus diners durant la teva es-
tada aquí.

Taxes

Un cop ja has trobat allotjament a la ciu-
tat és necessari que sàpigues que l’Ajunta-
ment cobra un impost d’escombraries un 
cop l’any. Es tracta d’una quantitat econò-
mica baixa, però que apareixerà reflectida 
en el preu del teu lloguer.
Pel que fa a les despeses de llum i aigua, 
les empreses responsables envien la fac-
tura corresponent de manera bimestral o 
trimestral (depenent de la companyia con-
tractada).

Practica llengües!

Coneixes les Guies de conversa universi-
tària? Es tracta d’una eina interactiva que 
proporciona als estudiants que participen 
en programes d’intercanvi internacional re-
cursos que els ajudaran a comunicar-se en 
les diverses situacions en què es vagin tro-
bant. Hi pots trobar des de les expressions 
d’ús més freqüent fins als recursos lingüís-
tics més pràctics a l’hora de trobar allotja-
ment o de sol·licitar qualsevol tràmit en els 
serveis públics i comercials en llengües tan 
diferents com l’anglès, l’eusquera, el rus, el 
xinès...
També et pots descarregar l’app de les 
Guies de conversa universitària a l’App Sto-
re i a Google Play.

Aquí en tens un tast.

Hola! Com estàs? Hi! How are you?

Bé, gràcies. I tu? Fine, Thanks. And you?

Fins aviat! See yoo soon!

Adéu Good bye

Bon dia Good morning

Bona tarda Good afternoon

Bona nit Good night

Quant costa? How much is it?

Un cafè, si us plau A coffe, please

Com et dius? What is your name?

Em dic Maria. Molt de gust My name is Maria. Nice to meet you 

Quants anys tens?  How old are you?

Tinc 23 anys I am 23 years old

Què estudies? What are you studying?

Estudio enginyeria I’m studying engineering

Tot bé? Is everything alright?

Sí, gràcies Yes, thank you

De res You’re welcome
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Aquests són els serveis que ofereix la Uni-
versitat de Girona als seus estudiants.

Oficina Internacional (OI)

Aquest servei té com a objectiu represen-
tar la Universitat de Girona a escala euro-
pea, actuar com a nexe en col·laboracions 
amb institucions d’ensenyament superior 
d’altres països i donar suport als estudiants 
d’intercanvi que arriben a la ciutat, entre al-
tres.
Pots posar-t’hi en contacte si tens qualse-
vol dubte sobre els tràmits administratius 
que has de  seguir un cop has arribat a Gi-
rona.
Trobaràs tota la informació al web.

Contacte
incoming.oi@udg.edu
(+34) 972 41 80 28
Mòdul 20, Campus Montilivi
Consulta l’horari d’atenció al públic al web.

Servei de Llengües Modernes 

A la Universitat de Girona les classes s’im-
parteixen majoritàriament en català, que, 
com ja deus saber, és una de les dues llen-
gües oficials de Catalunya, juntament amb 
l’espanyol.
És important, doncs, que aprenguis una 
mica de català. Ja veuràs que no et costa-
rà gens, sobretot si ja tens coneixements 
d’alguna altra llengua romànica.
Des del Servei de Llengües Modernes vo-
lem acompanyar-te durant la teva estada 
a Girona i ajudar-te en l’aprenentatge de la 
nostra llengua. Per això et proposem les ac-
tivitats següents. 

Acollida lingüística

La Universitat té previst un període d’acolli-
da en cada semestre, just abans de l’inici de 
les classes. Durant aquests dies tens l’opor-
tunitat d’assistir al Curs introductori de llen-
gua i cultura catalanes. Es tracta d’un curs 
gratuït que s’imparteix durant dues setma-
nes abans de l’inici de classes de cada se-
mestre i amb el qual pots obtenir 3 ECTS. 
Has de tenir en compte que les places són 
limitades. Et recomanem que hi assisteixis, 
ja que és una molt bona oportunitat per co-
mençar a conèixer no solament la nostra 
llengua, el català, sinó també la ciutat de 
Girona i el funcionament de la nostra uni-
versitat. 
I si arribes un cop començat el semestre, 
tens l’opció de seguir el Curs de nivell A1 
de llengua i cultura catalanes, o bé pots 
optar per la modalitat d’autoaprenentatge  
d’aquest mateix curs des del portal Babel.

Intercanvis lingüístics 

L’SLM també organitza, de manera semes-
tral, el Programa d’intercanvis lingüístics 
entre estudiants locals i internacionals. Es 
tracta d’una molt bona manera de conèixer 
altres estudiants, amb qui podràs practicar 
idiomes i fins i tot arribar a crear una bona 
amistat. 
A més, el programa està dotat de contin-
gut acadèmic (2 ECTS) i t’ofereix participar 
en activitats lúdiques i culturals. 
Si vols participar en els intercanvis o tàn-
dems lingüístics, posa’t en contacte amb 
el Servei de Llengües Modernes a través 
de l’adreça intercanvis.llengues@udg.cat 
o bé emplena aquest formulari. 

Cursos de català

Com a continuació de la formació inicial 
que has rebut en l’acollida inicial o si ja tens 
algun coneixement previ de català, pots 
seguir un curs de català de nivell A2 i pots 
obtenir-ne la certificació oficial. 
L’SLM ofereix cursos semipresencials amb 
el suport de la plataforma Parla.cat i altres 
recursos electrònics. 
A més, el Servei de Llengües Modernes té 
una àmplia oferta de cursos d’anglès, fran-
cès i alemany. 
Trobaràs tota la informació a la pàgina web.

Contacte
llengues@udg.edu
(+34) 972 41 82 64
Facultat de Dret
Campus de Montilivi 
Consulta l’horari d’atenció al públic al web.

Servei d’Esports

Vols desconnectar i fer salut? La millor manera 
de fer-ho és practicant esport!
El Servei d’Esports de la UdG ofereix un am-
pli ventall d’activitats esportives, ja sigui a 
les mateixes instal·lacions que la UdG té a 
tocar del Campus Montilivi, com sortides de 
neu, d’escalada, etc. Si vols gaudir d’aquest 
servei només cal que te’n facis soci.
Trobaràs tota la informació al web.

Contacte
esports@udg.edu
(+34) 972 41 80 60 
Av. de Montilivi, 143
Consulta l’horari d’atenció al públic al web.

Biblioteca 

Les biblioteques dels campus Barri Vell, 
Montilivi i Centre ofereixen serveis i fons 
bibliogràfics orientats als estudis que s’im-
parteixen a les facultats i escoles que estan 
ubicades a cada un d’aquests campus. 
Trobaràs tota la informació dels serveis que 
ofereix la Biblioteca al web.
Aquí pots consultar els horaris de les dife-
rents biblioteques i les dades de contacte. 

Borsa de treball

La Universitat de Girona té una Borsa de 
treball en línia que s’actualitza regularment. 
És una molt bona eina si estàs buscant fei-
na a la ciutat de Girona o als voltants.

Contacte
borsa@udg.edu
(+34) 972 41 80 76 
Mòdul 20-031, Campus Montilivi
Consulta l’horari d’atenció al públic al web. 

Restaurants/Bars

A cada facultat i escola hi ha bars on pots 
trobar menús diaris molt econòmics i vari-
ats.

Copisteries

La Universitat disposa de servei de copis-
teria en cada campus, a més de les dife-
rents botigues distribuïdes que pots trobar 
per tota la ciutat.
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Tens algun problema? És important que 
puguis contactar amb la persona adequa-
da. Aquí trobaràs alguns tipus d’urgències 
amb els serveis i telèfons necessaris per re-
soldre els problemes que puguis tenir.

Urgències mèdiques

Per demanar cita prèvia amb el teu metge 
al teu Centre d’Assistència Primària (CAP):

Per telèfon 93 326 89 01 
Per internet Cita.salut 

   
Per a problemes greus, truca als telèfons 
següents:

Emergències mèdiques  112
Consultes sanitàries CatSalut Respon  061
Hospital Dr. Josep Trueta 972 94 02 00 
Hospital Santa Caterina 972 18 26 00

Protecció ciutadana

Per a problemes relacionats amb la protec-
ció ciutadana, truca als telèfons següents:

Policia Municipal  092 - 972 419 092
Policia Local (Mossos) 088 - 972 181 600
Policia Nacional  091 - 972 486 001
Bombers  112 - 972 18 24 30

Taxis

Per demanar un taxi o informar-te sobre el 
servei, truca als telèfons següents:

Taxi Girona 872 55 10 11
Girotaxi 649 85 24 54
Gi taxi 972 22 23 23
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Diverteix-te i coneix la ciutat

Girona és un lloc ideal per gaudir d’un bon 
restaurant, d’espectacles culturals, de tra-
dicions populars i de la mateixa ciutat. Et 
convidem a visitar les diferents zones de 
Girona i descobrir un munt de llocs dife-
rents.

Restaurants

La cuina mediterrània està considerada de 
les millors del món. A l’enllaç següent tro-
baràs una selecció de restaurants amb una 
bona relació qualitat-preu. 
Si ho prefereixes, també hi trobaràs la refe-
rència a restaurants de cuina internacional.
 
Restaurants de Girona

Vida nocturna

Tot i ser una ciutat petita en comparació 
amb Barcelona, Girona té una gran vida 
nocturna. Diversos locals ofereixen música 
en directe diferents dies de la setmana.  
A l’enllaç següent trobaràs una llista de bars, 
pubs i discoteques de la ciutat.

Girona a la nit

Teatre, dansa i música

A Girona hi trobaràs una gran varietat d’es-
pectacles en diferents sales distribuïdes 
per la ciutat.

Teatre Municipal 
Auditori de Girona
Casa de Cultura
Centre Cultural La Mercè
Sala La Planeta

A més, a Girona Cultura pots consultar tota 
l’oferta de festivals que ofereix la ciutat al 
llarg de l’any.

Cinemes

En general els cinemes de Girona projecten 
les pel·lícules doblades en català o castellà. 
Aquesta pot ser una bona manera d’intro-
duir-te a aquests idiomes. Ara bé, també hi 
ha oferta en versió original. 

OCine
Cinema Truffaut 

Sales d’exposicions

Si el que et fascina és la pintura i la fotogra-
fia, no et pots perdre les exposicions que 
s’organitzen a les diferents sales de la ciu-
tat. Consulta l’oferta a la pàgina següent: 

Cultura viva

Esports

Girona és un destí ideal per a la pràctica 
esportiva, ja que és una ciutat rica en es-
deveniments esportius, com les carreres 
populars i les maratons. 
Si vols descobrir la vida esportiva de la nos-
tra ciutat, a més del que t’ofereix el Servei 
d’Esports de la Universitat, no deixis de vi-
sitar l’enllaç següent: 

Una destinació ideal per a la pràctica
esportiva
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