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Biologia
Grau en Biologia

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 90

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Complements de formació 6
Formació bàsica 60 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 111 Treball de fi de grau 12
Optatives 45 Total crèdits 240

Assignatures i mòduls al llarg del grau 
B (bàsica), OB (obligatòria), OP (optativa), RA (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Assignatura/Mòdul Cr. Tipus

Primer curs  
Fonaments de química 6 B
Biologia fonamental 6 B
Biologia d'organismes 
i sistemes 6 B
Matemàtiques 6 B
Física 6 B
Geologia 6 B
Tècniques científiques 
integrades 1 6 B
Tècniques científiques 
integrades 2 6 B
Tècniques científiques 
integrades 3 6 B
Estadística aplicada 6 B
Segon curs  
Bioquímica 6 OB
Pràctiques de bioquímica 3 OB
Citologia i histologia 6 OB
Pràctiques de citologia 
i histologia 3 OB
Zoologia 6 OB
Pràctiques de zoologia 3 OB
Anàlisi avançada de dades 6 OB
Microbiologia 6 OB
Pràctiques de microbiologia 3 OB
Genètica 6 OB
Pràctiques de genètica 3 OB
Botànica 6 OB
Pràctiques de botànica 3 OB

Tercer curs  
Fisiologia vegetal 6 OB
Pràctiques de fisiologia vegetal 3 OB
Ecologia 6 OB
Pràctiques d'ecologia 3 OB
Evolució 6 OB
Pràctiques d'evolució 3 OB
Fisiologia animal  6 OB
Pràctiques de fisiologia 
animal 3 OB
Biologia molecular 
i tècniques de DNA 
recombinant 6 OB
Pràctiques de biologia 
molecular  3 OB
Mòdul Organismes i Sistemes   15   OP
Mòdul Biologia Fonamental  15  OP
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Quart curs
Projectes 6 OB
Mòdul Biotecnologia Fonamental  15  OP
Mòdul Biologia Sanitària  15  OP
Mòdul Biologia Fonamental II  15 OP
Mòdul Gestió de la Biodiversitat  15  OP
Mòdul Ecosistemes Aquàtics  15  OP
Mòdul Conservació dels Recursos Naturals  15  OP
Pràctiques en empresa 6 OP
Economia i gestió d'empreses 3 OP
Introducció a la professionalització 3 OP
Reconeixement acadèmic 6 RA
Treball de fi de grau 12 TFG

Organització del grau

El Grau en Biologia s’organitza en 4 anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les com-
petències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, que apli-
quen el raonament científic al disseny experimental i a la recollida, interpretació, pro- 
cessament i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i de 
resoldre problemes aplicant el mètode científic.

A primer curs hi trobaràs assignatures bàsiques (Fonaments de química, Física, Biolo-
gia fonamental, Biologia d’organismes i sistemes, Matemàtiques, Estadística aplicada i 
Geologia), així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, 
que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el 
treball experimental, tant de laboratori com de camp.

El segon curs inclou exclusivament matèries obligatòries: Bioquímica, Genètica, Zoolo-
gia, Anàlisi avançada de dades, Microbiologia, Citologia i histologia i Botànica. Cadascu-
na de les matèries obligatòries constitueix un mòdul, en el qual hi ha una part teòrica i 
una part pràctica.

A tercer es completen els aprenentatges sobre matèries obligatòries com ara Fisiologia 
vegetal, Fisiologia animal, Ecologia, Evolució i Biologia molecular. Ara ja tens una visió 
general de la biologia. Si t’interessa conèixer a fons l’estructura i el funcionament dels 
éssers vius, quines són les bases moleculars de les malalties, com podem utilitzar els or-
ganismes vius per tal de millorar la nostra qualitat de vida o com es poden aplicar aquests 
coneixements per generar béns i serveis pots, ja a tercer, dirigir el teu aprenentatge es-
collint el mòdul de Biologia Fonamental. Si esculls el mòdul d’Organismes i Sistemes, 
podràs estudiar la gran diversitat d’organismes que existeixen, les relacions que s’esta-
bleixen entre ells i amb el seu entorn, la dinàmica de les poblacions, les comunitats i 
els ecosistemes, com emmalalteixen aquests ecosistemes i quines estratègies es poden 
aplicar per tal de preservar i gestionar la flora, la fauna i el medi on viuen.

A quart curs faràs un pas cap a l’especialització i la professionalització. Podràs escollir 
dos mòduls optatius entre els següents: Biotecnologia Fonamental, Biologia Sanitària, 
Biologia Fonamental II, Gestió de la Biodiversitat, Ecosistemes Aquàtics i Conservació 
dels Recursos Naturals. A més, hauràs d’elaborar un treball de fi de grau en el qual podràs 
aplicar totes les competències que hauràs après anteriorment, i realitzar un període de 
pràctiques en una empresa o bé cursar assignatures que tenen una orientació professio-
nalitzadora (Complements de formació).

També s’ofereixen les dobles titulacions Biologia i Biotecnologia i de Biologia i Ciències 
Ambientals.

ESTUDIS CIENCIES 2018-2019.indd   6 18/1/18   12:35



www.udg.edu/fc www.udg.edu/fc6 7 

Sortides professionals

Els graduats i les graduades en Biologia estan capacitats per exercir tasques de recerca, 
tant bàsica com aplicada. Els principals perfils professionals d’un graduat/ada en Biolo-
gia són:

– Anàlisi i control de qualitat 

– Assessories

– Comercial

–  Control de processos industrials

–  Control de productes d’origen biològic

– Control demogràfic

– Estudi d’organismes vius

– Explotació i producció

– Formació/docència

– Gestió

– Peritatges

–  Sanitat (humana, vegetal, animal)
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