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AQU Catalunya està inscrita a EQAR

Grau en Medicina

Durada mínima: 6 anys / Crèdits ECTS: 360 / Nombre 
orientatiu de places: 80

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

Estructura general 

ECTS Total

Bàsiques 77
Obligatòries 235
Optatives 25
Reconeixement acadèmic 5
Treball final de grau 18
Total crèdits 360

Mòduls al llarg de la carrera 
B (bàsic), OB (obligaori), OP (optatiu), RA (reconeixement acadèmic), TFG (treball 
final de grau)

Primer curs  Crèdits
Introducció a l’estudi de la medicina: 
homeòstasi i regulació  15 B
Introducció a l’estudi 
de la medicina 
Estudi de l’estructura i funció 
del cos humà 1  15 B
Introducció a l’estudi 
de la medicina
Estudi de l’estructura 
i funció del cos humà 2  15 B
Programa d’habilitats 1. 
Recerca i anàlisi crítica 
de la informació  10 B
Reconeixement acadèmic  6 RA

Segon curs  Crèdits
Introducció a l’estudi de la medicina 
Estudi de l’estructura 
i funció del cos humà 3  10 B
Introducció a l’estudi 
de la medicina
Estudi de l’estructura i funció 
del cos humà 4  12 B
Introducció a l’estudi 
de la medicina
Interacció amb agressors 
de l’entorn 1  12 OB
Introducció a l’estudi de l
a medicina
Interacció amb agressors de l’entorn 2  15 OB
Programa d’habilitats 2. 
Habilitats de comunicació  6 OB
Optativa  5 OP
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Tercer curs  Crèdits
Sistemes de provisió, processament 
i eliminació 1. 
El sistema cardiovascular  15 OB
Sistemes de provisió, processament 
i eliminació 2. 
La sang i els limfàtics  10 OB
Sistemes de provisió, processament 
i eliminació 3. 
L’aigua, els electròlits i l’excreció  12 OB
Sistemes de provisió, processament 
i eliminació 4. 
Digestió, metabolisme i desintoxicació   12 OB
Programa d’habilitats 3. Exploració 
física i fonaments d’ètica mèdica  6 OB
Optativa  5 OP

Quart curs  Crèdits
Sistemes de provisió, processament 
i eliminació 5. 
La respiració i l’aparell respiratori  12 OB
Comunicació dins del cos humà 
i interfase amb el medi ambient 1. 
Els sistemes de comunicació 
en el cos humà   12 OB
Comunicació dins del cos humà 
i interfase amb el medi ambient 2. 
La reproducció humana i
les hormones sexuals  15 OB 
La conducta, el cervell 
i els òrgans dels sentits 1. 
La conducta humana  10 OB
Programa d’habilitats 4. 
Epidemiologia bàsica 
i administració sanitària   6 OB
Optativa  5 OP

Cinquè curs  Crèdits
La conducta, el cervell 
i els òrgans dels sentits 2. 
Òrgans dels sentits: la pell  6 OB
Òrgans dels sentits: oftalmologia  5,5 OB
Òrgans dels sentits: otorinolaringologia  6,5 OB
La conducta, el cervell i els òrgans 
dels sentits 3. 
El cervell i les seves funcions  15 OB
El sistema de suport i moviment: 
l’aparell locomotor  15 OB
Programa d’habilitats 5. Bioètica. 
Valoració crítica  7 OB
Optativa  5 OP

Sisè curs  Crèdits
La continuïtat vital 1. 
Del naixement a l’edat adulta  15 OB
La continuïtat vital 2. 
Canvis a l’organisme: envelliment  6 OB
Integració: abordatge de les urgències  6 OB
Integració: abordatge biològic, 
psicològic, social i cultural  10 OB
Treball final de grau  18 TFG
Optativa  5 OP

La informació del descriptor de les assignatures la podeu trobar al següent enllaç 
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3109G0111&anyacad=2016
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Accés a la universitat

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari 
cal fer la preinscripció universitària. És un sistema 
coordinat de distribució dels estudiants que 
garanteix la igualtat de condicions en el procés 
d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi de grau.  
La preinscripció es formalitza al portal d’accés a 
la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat, 
generalment durant el mes de juny. 

Per a més informació: www.udg.edu/acces

Qui pot fer la preinscripció universitària? 

- Estudiants amb PAU i assimilats 
 (titulacions equivalents de plans educatius anteriors).*
- Estudiants amb el títol de tècnic superior i assimilats.*
- Estudiants amb titulació universitària i assimilats. 
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de  
 25 anys
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de  
 45 anys
- Estudiants amb l’accés per a més grans de 40 anys
- Estudiants de sistemes educatius estrangersants 
de sistemes educatius estra

* La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi 
de grau es calcula sumant la nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) i 
les qualificacions de les matèries superades a la fase específica (i 
matèria comuna d’opció, si escau) que, un cop ponderades (segons 
el coeficient que correspongui: 0,1 o 0,2), donin les notes més altes. 
L’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de 
grau i per a cada universitat on sol·liciti ser admès.

  

6 7

  Medicina

 Matèries

 Biologia

 Física

 Química

 Grau

0,2

0,2

0,2

GUIA MEDICINA 21-22.indd   6GUIA MEDICINA 21-22.indd   6 17/01/2022   09:1617/01/2022   09:16


