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Trenta set graus que s’ofereixen en nou escoles i facultats. 
Aquestes són xifres que ens parlen de la capacitat 
investigadora i docent de la Universitat de Girona i dels 

diversos camps del coneixement que s’abracen en el si dels tres 
campus. La varietat es deu a la pròpia gènesi de la UdG, amb 
estudis que provenien d’una tradició humanística, social i científica, 
i amb les titulacions pròpies de les disciplines politècniques. A més, 
el reforçament recent de la branca de la salut amb la incorporació 
de Medicina, amb la novetat pedagògica de l’aprenentatge basat 
en la resolució de problemes, encara atorga amb més èmfasi, a la 
UdG, la condició d’universitat d’excel·lència i d’àmplies inquietuds. 

Les línies mestres es refereixen a l’estudi de les Humanitats, 
del Turisme, de les Relacions Públiques i la Comunicació, de la 
Geografia, de la Medicina i la Infermeria, de les carreres tècniques: 
Enginyeries i Arquitectures, de les Ciències, de l’Economia i 
l’Empresa, del món del Dret i la Política, de l’Educació i la Psicologia.  
En aquesta visió general s’hi encabeixen tots i cadascun dels graus 
amb les característiques pròpies d’una Universitat arrelada al 
territori i amb prestacions exigents que persegueixen l’aprehensió 
del coneixement a partir d’un contacte directe entre l’estudiant i 
el professorat. 

Fa uns anys, Josep Pla escrivia al Quadern Gris que “l’entrada 
a l’aula era escandalosa i vociferant, una allau veritable de joves 
arrauxats; però a la fi quedava tothom assegut, més o menys, 
és clar.” A la UdG, en els nou centres docents, els estudiants no 
solament seuen sinó que tenen, al seu abast, la resta de serveis que 
ofereix la Universitat. Per millorar la qualitat de l’estudi, trobem 
la Biblioteca – una eina bàsica, la cinquena millor biblioteca 
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universitària de l’Estat – i una estructura de laboratoris, tallers 
i espais de pràctiques adequada a cada un dels ensenyaments. 
El Servei d’Esports ofereix la possibilitat de combinar l’estudi i 
l’esforç físic, mentre que el CIAE (Centre d’Informació i Atenció 
als Estudiants) vetlla perquè l’estada a la Universitat sigui plàcida 
i profitosa. D’altra banda, l’Oficina de Relacions Exteriors 
garanteix la possibilitat de conèixer món a la vegada que es 
millora la formació i el Servei de Llengües Modernes en facilita 
l’aprenentatge al llarg de tota l’estada en els campus. 

Els campus

El del Barri Vell, amb l’aprofitament i la restauració d’edificis 
emblemàtics, com ara el conjunt del convent de Sant Domènec, 
en el nucli del Barri Vell de Girona; el de Montilivi, envoltant d’un 
entorn verd i amb noves construccions de prestigi; i el Campus 
Centre, amb les instal·lacions adaptades a la branca de la Salut.

A la UdG, més enllà de l’òrgan institucional – el Consell 
d’Estudiants – hi ha un munt d’associacions que fan possible 
una vida cultural, solidari i festiva en el si de la Universitat. I no 
podem oblidar els Xoriguers, la colla castellera universitària 
o l’Aula de Teatre i el Cor, emblemes dels paral·lelismes que 
s’estableixen entre estudi, agitació artística i vida social. La UdG, 
implicada en la persecució d’un món millor, presenta també 
espais de cooperació, una vocació històrica per aconseguir un 
millor desenvolupament de les societats amb dèficits. Tot plegat, 
en un moment en què, més que mai, es fa necessària una visió 
compromesa des de la perspectiva de l’educació superior. 

L’ensenyament universitari és una opció vàlida en qualsevol 
moment de la vida. Per això s’ofereixen també programes de 
formació continuada, adaptats a les necessitats de les persones 

amb independència de l’edat. I convé destacar també el programa 
de màsters, amb vocació internacional, de reconegut prestigi, i els 
programes de doctorat, a través de l’Escola de Doctorat. 

I tot això és fa a Girona, la ciutat universitària, la que té 
carrerons per perdre’s i avingudes per navegar. Perquè hi vinguis 
la ciutat t’ofereix moltes oportunitats. Hi pots venir cada dia, si 
vius fora, però també t’hi pots quedar. Pots llogar un pis per a 
tu o viure en un de compartit, que pot ser millor. La Universitat 
posa alguna cosa de la seva part i ofereix diferents allotjament 
en condicions avantatjoses. A través del Servei d’Allotjament 
Universitari, i també de diverses residències, com la del Campus de 
Montilivi, Cerverí de Girona, Sant Daniel, les Religioses Adoratrius 
o els Habitatges Universitaris.
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Escola Politècnica Superior
Tel. 972 41 84 20 
http://www.udg.edu/eps
infoacad@eps.udg.edu
- Grau en Arquitectura
- Grau en Enginyeria Agroalimentària
- Grau en Enginyeria d’Edificació
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial 

i Automàtica
- Grau en Enginyeria Elèctrica
- Grau en Enginyeria Informàtica
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Química
- Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials

Facultat d’Infermeria
Tel. 972 41 89 14 
http://www.udg.edu/inf 
deg.infermeria@udg.edu
- Grau en Infermeria

Facultat de Ciències
Tel. 972 41 87 20· http://www.udg.edu/fc
sec.academica@fc.udg.edu
- Grau en Ciències Ambientals
- Grau en Biologia
- Grau en Biotecnologia
- Grau en Química

Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials
Tel. 972 41 80 02 
http://www.udg.edu/fcee
informacio.economiques@udg.edu
- Grau en Administració i Direcció  

d’Empreses
- Grau en Comptabilitat i Finances
- Grau en Economia

Facultat de Dret
Tel. 972 41 81 20 
http://www.udg.edu/fd
sacademica@dret.udg.edu
- Grau en Ciències Polítiques i de 

l’Administració
- Grau en Criminologia
- Grau en Dret

Facultat d’Educació i Psicologia
Tel. 972 41 83 20  
http://www.udg.edu/fep
secacademica.fep@udg.edu

- Grau en Educació Social
- Grau en Mestre Educació Infantil
- Grau en Mestre Educació Primària
- Grau en Pedagogia
- Grau en Psicologia
- Grau en Treball Social

Facultat de Lletres
Tel. 972 41 82 20 
http://www.udg.edu/fll
secrefll@llistes.udg.edu
- Grau en Comunicació Cultural
- Grau en Filosofia
- Grau en Geografia, Ordenació del 

Territori i Gestió del Medi Ambient
- Grau en Història 
- Grau en Història de l’Art
- Grau en Llengua i Literatura Catalanes
- Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Facultat de Medicina
Tel. 972 41 96 16 
http://www.udg.edu/fm
coord.medicina@udg.edu
- Grau en Medicina

Facultat de Turisme
Tel. 972 41 97 03 
http://www.udg.edu/ft
secacad.turisme@udg.edu
- Grau en Turisme
- Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Escola Universitària ERAM (Salt) 
(Centre adscrit)

Tel. 972 40 22 58 
http://www.eram.cat · eram@eram.cat
- Grau en Audiovisual i Multimèdia
- Grau en Arts Escèniques (pendent 

d’aprovació)

EUSES-Escola Universitària de la Salut 
i l’Esport (Salt) (Centre adscrit)

Tel. 972 40 51 30 
http://www.fisiogarbi.com · garbi.

girona@udg.edu
- Grau en Fisioteràpia
- Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport 

Turisme EUHT Sant Pol de Mar 
(Sant Pol de Mar) (Centre adscrit)
Tel. 93 760 02 12 
http://www.euht-santpol.org 
mail@euht-santpol.org
- Grau en Gestió Hotelera i Turística

Turisme EUT CETA  (Barcelona) 
(Centre adscrit)
Tel. 93 227 80 90 · http://www.ceta.edu.

es · ceta@ceta.edu.es
- Grau en Turisme 

Turisme EUT Euroaula (Barcelona) 
(Centre adscrit)

Tel. 93 451 03 06 · http://www.euroaula.
com · info@euroaula.com

- Grau en Turisme 

Turisme EUT Formàtic Barna
(Barcelona) (Centre adscrit)
Tel. 93 215 88 66 /93 215 68 00 
http://www.formatic-barna.com · 

formatic@formatic-barna.com
- Grau en Turisme 

Turisme EUT Mediterrani (Barcelona) 
(Centre adscrit)

Tel. 93 426 98 22 
http://www.mediterrani.com 

mediterrani@mediterrani.com
- Grau en Turisme

A la UdG estudiem i també investiguem, som emprenedors, fem 
cultura, fem esport, fem cooperació, fem ciutat, fem país
Curs 2012-2013

Accés a la universitat: 
http://www.udg.edu/acces 
Busca’ns a les principals xarxes socials 
YouTube, Twitter, Facebook...
(acrònim Univgirona)


