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“El que em va portar a estudiar Fisioteràpia a UIC Barcelona, 
sens dubte van ser les instal·lacions i els recursos que té la 
Universitat. Tenir el privilegi, només començar, de poder estudiar 
anatomia amb cossos reals ajuda molt durant tota la carrera. 
Les pràctiques en els gimnasos són molt còmodes de fer, per 
l’espai, els materials i sobretot l’ajuda del professorat. És una 
universitat que cuida els seus alumnes mitjançant la formació dels 
seus professors. És genial la proximitat entre professor i alumne. 
Moltíssimes gràcies.”

Àlex Corbera Raber
Estudiant del Grau en Fisioteràpia

Àlex
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El Grau en Fisioteràpia de UIC Barcelona et prepara 

perquè t’incorporis amb èxit al món laboral amb les 

capacitats de reflexió i anàlisi necessàries i trobis les 

millors solucions per als pacients. Augmentaràs la 

qualitat de vida de les persones, cosa que implica un 

contacte permanent amb pacients i amb altres 

professionals sanitaris.

A més a més, a UIC Barcelona promovem el treball en 

equip perquè participis en grups multidisciplinaris i 

interdisciplinaris per al teu desenvolupament 

professional futur:

— Horari compacte de matins (de 8.00 h a 15.00 h)

— 50% de classes teoricopràctiques

— Pràctiques des de primer curs en grups reduïts

— Professorat doctorat en Fisioteràpia

— Més de 200 convenis de pràctiques

— Instal·lacions a la mateixa Facultat en les quals

posaràs en pràctica els teus coneixements en els 

1.000 m2 de gimnasos

— ECOES: simulació de casos clínics basats en la

realitat, interpretació d’imatges clíniques

— Campus interprofessional de salut, on compartiràs

experiència amb estudiants de Medicina, Infermeria, 

Odontologia, Bioenginyeria, Psicologia...

—Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici,

amb funcionament en docència i en recerca

—Centre Integral de Simulació Avançada

Perfil de l’alumne

Si tens una actitud vocacional en l’àmbit de la ciència i 
la salut i sents un compromís amb la societat, aquests 
són els teus estudis. A UIC Barcelona treballarem per 
potenciar totes aquestes habilitats:

— Disciplina, memòria i dedicació
— Agilitat a l’hora de prendre decisions
— Qualitats psicològiques i empatia
— Equilibri emocional
— Interès per la investigació
— Responsabilitat i observació
— Treball en equip
— Sensibilitat pel dolor aliè
— Resiliència

Sortides professionals

Podràs optar per l’àmbit privat o integrar-te en els centres 
sanitaris gestionats per les diferents administracions públi-
ques. També podràs tenir la teva pròpia consulta o centre de 
fisioteràpia, o desenvolupar l’activitat en diverses àrees:

— Traumatologia
— Neurologia
— Fisioteràpia 

cardiorespiratòria
— Reumatologia
— Ginecologia
— Fisioteràpia esportiva

— Pediatria
— Geriatria
— Docència
— Gestió
— Recerca
— Fisioteràpia 

manual ortopèdica
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PLA D’ESTUDIS

ECTS

6

6

3

6

6

3

3

33

SEMESTRE 1

Procediments Generals 
d’Intervenció a Fisioteràpia I

Antropologia General

Cinesiteràpia I

Estructura i Funció de 
l’Aparell Locomotor I

Fisiologia Molecular i Cel·lular 
Aplicada a la Fisioteràpia

Fonaments de Fisioteràpia

Valoració en Fisioteràpia I

Subtotal

1 2 3 4 
ECTS

10

3

5

5

12

3

38

SEMESTRE 1

Treball Final de Grau

Disseny Metodològic 
d’Investigació

Estades Clíniques Tutelades IV

Estades Clíniques Tutelades V

Optatives d’Especialització

Teràpia Manual III

Subtotal

ECTS

3

5

5

5

4

22

SEMESTRE 2

Administració i Gestió 
en Fisioteràpia

Estades Clíniques Tutelades VI

Estades Clíniques Tutelades VII

Estades Clíniques Tutelades VIII

Fisioteràpia Aplicada als 
Processos de Creixement
i Envelliment

Subtotal

ECTS

5

5

4

6

3

5

3

31

SEMESTRE 1

Estades Clíniques Tutelades I

Estades Clíniques Tutelades II

Fisiopatologia a les Afeccions 
Cardiorespiratòries

Fisioteràpia Aplicada a les 
Disfuncions del Sistema Nerviós

Anglès per a Fisioteràpia II 

Mètodes Específics 
d’Intervenció a Fisioteràpia 
Neurològica

Ètica i Legislació a Fisioteràpia

Subtotal

ECTS

3

3

5

5

5

5

3

29

SEMESTRE 2

Bioestadística

Bioètica

Diagnòstic per la Imatge

Estades Clíniques Tutelades III

Fisioteràpia Aplicada a les 
Disfuncions Circulatòries, 
Cardíaques i Respiratòries

Mètodes Específics 
d’Intervenció a Fisioteràpia 
Cardiorespiratòria

Teràpia Manual II

Subtotal

ECTS

6

7

6

3

3

6

31

SEMESTRE 1

Estructura i Funció del 
Sistema Nerviós, Endocrí 
i Òrgans dels Sentits

Fisiopatologia a les Afeccions 
de l’Aparell Locomotor

Anglès per a Fisioteràpia I 

Mètodes Específics 
d’Intervenció a Fisioteràpia 
Ortopèdica. EESS i EEII

Mètodes Específics 
d’Intervenció a Fisioteràpia 
Reumatològica

Procediments Generals 
d’Intervenció a Fisioteràpia II 

Subtotal

ECTS

6

3

4

5

3

3

3

2 

29

SEMESTRE 2

Estructura i Funció
Esplacnológica

Farmacologia

Fisiopatologia a les 
Afeccions Neurològiques

Fisioteràpia Aplicada a les 
Disfuncions de l’Aparell 
Locomotor

Fisioteràpia Comunitària 
i Salut Pública

Metodologia de la Investigació

Mètodes Específics 
d’Intervenció a Fisioteràpia 
Ortopèdica. Raquis

Teràpia Manual I

Subtotal

ECTS

6

3

6

2

7

3

27

SEMESTRE 2

Ciències Psicosocials Aplicades 
a la Fisioteràpia

Cinesiteràpia II

Estructura i Funció de
l’Aparell Locomotor II

Introducció a la Teràpia Manual

Principi de Biofisica i 
Biomecànica Aplicats 
a Fisioteràpia

Valoració en Fisioteràpia II

Subtotal

8 semestres  –  240 ECTS  –  90 plazas  –  Campus Sant Cugat  –  Castellano y catalán  –  De septiembre a junio

Convenis de mobilitat

Disposem de convenis de mobilitat internacional amb 
universitats com la University of the Incarnate Word 
(Estats Units), la Universitat de Pàvia (Itàlia), l’Acadèmia 
d’Educació Física i Esport de Gdanski (Polònia), l’Escola 
Superior d’Economia, Dret i Ciències Mèdiques (Polònia), 
l’EGAS MONIZ-Cooperativa d’Ensenyament Superior 
(Portugal), l’Institut Politècnic de Lisboa-Escola Superior 
de Tecnologia de la Salut de Lisboa (Portugal), 
la Charles University (República Txeca), la Universitat 
dels Andes (Xile), la Universitat de la Sabana (Colòmbia), 
la Universitat de Santander (Colòmbia), la Universidad 
de Santo Tomás (Colòmbia), entre d’altres.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

— Fisioteràpia en Disfunció Craniomandibular   
— Fisioteràpia en Pediatria   
— Fisioteràpia i Dolor Miofascial   
— Tècniques Específiques de Fisioteràpia Aplicada a l’esport   
— Valoració del Procés Terapèutic 

— Fisioteràpia de l’esport 
— Entrenament Terapèutic  
— Fisioteràpia en Geriatria  
— Fisioteràpia en el Pacient Crític 

Convenis de pràctiques 

A UIC Barcelona disposem de més de 200 convenis de pràctiques 
amb un gran nombre d’institucions d’àmbit nacional i internacional. 
En destaquem alguns:

— Institut Català d’Oncologia (ICO)
— Institut Català de la Salut (ICS)
— Iriteb
— Sanitas Residencial
— Ortex
— Eurosport
— Mutua Asepeyo
— HM Delfos Hospital de Nens
— Clinique de l'Union (França)

— Clínica Diagonal
— Consorci Sanitari de Terrassa
— Corporación Fisiogestión
— Fundació Step by Step
— Hospital de Bellvitge
— Hospital Universitari General 

de Catalunya
— Hospital Pere Virgili
— Hospital Quirón
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Des de 1997 formem persones a través del rigor 

acadèmic, la vida universitària i el desenvolupament 

d’experiències vitals enriquidores. Som una proposta 

universitària que avui acull a més de 9.000 alumnes. 

Impartim 16 graus, una trentena de dobles titulacions 

internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus 

i cursos de formació contínua.

Oferim una atenció a mida, enfocament integral cap a 

cada alumne, connexió professional constant i innovació 

en els mètodes de docència i recerca. Creiem en les 

persones com a centre de la nostra missió: en la doble 

dimensió, personal i professional, perquè cadascun dels 

membres de la nostra comunitat arribi a ser la millor 

versió de si mateix. Dediquem el nostre esforç a 

promoure el coneixement, la recerca i la transferència. 

Estem connectats amb la societat i les empreses a través 

de 15 càtedres i 5 aules d’empresa, 5 instituts de recerca

i 3 clíniques universitàries.

A la nostra institució ens mou el rigor i l’esperit crític; ens 

superem dia a dia per impactar positivament en la 

societat. La cerca de l’excel·lència es troba en el nostre 

ADN i l’esforç i la superació són la nostra palanca de 

canvi. Trobaràs aquesta ambició en les persones i 

activitats de UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona
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Viu la millor experiència universitària a l’entorn de UIC Barcelona. 
Estudiar a UIC Barcelona significa desenvolupar tota la teva persona. 
L’esport, la solidaritat i la cultura són valors universitaris que potenciem. 

Vida universitària

Servei d’Estudiants

Des del Servei d’Estudiants facilitem la integració dels
alumnes en el sistema universitari. T’oferim informació 
sobre activitats extraacadèmiques, beques, carnet 
universitari, etc. 

Si necessites allotjament durant la teva estada a la Universitat, 
l’equip del Servei d’Estudiants t’orientarà sobre col·legis 
majors, residències i altres serveis, en funció de les teves 
necessitats. Formem part del Barcelona Centre Universitari 
(BCU), el servei oficial d’acolliment i acompanyament per als 
estudiants, professors i investigadors que venen a Barcelona. 
Al web del BCU pots trobar informació sobre tots els tipus 
d’allotjaments a la ciutat de Barcelona i rodalies.

T’atenem per resoldre els teus dubtes i t’animem a 
participar en tantes activitats com et sigui possible.

A UIC Barcelona promovem i organitzem activitats esportives 
i competicions, i facilitem descomptes i condicions 
avantatjoses per accedir a instal·lacions esportives perquè 
et mantinguis en forma i visquis de manera saludable. 
Durant el curs, organitzem activitats solidàries amb múltiples 
institucions i t’assessorem perquè facis voluntariat. 
Podràs participar de manera activa en el #UICSocialDay, 
un dia en el qual tota la Universitat es bolca a ajudar els 
més necessitats. També podràs formar part de grups de 
teatre, debat, pintura i música, que potencien el vessant 
cultural de UIC Barcelona i t’ajuden a adquirir més 
competències i valors.

Experiència internacional

El compromís internacional de UIC Barcelona és en el nom 
mateix de la Universitat i s’estén sobre el conjunt de les nostres 
activitats. Estem oberts al món, i ho concretem a través d’una 
àmplia xarxa de convenis internacionals i programes de 
mobilitat per a alumnes, professors i investigadors. 

Impartim una trentena de dobles titulacions 
internacionals. A UIC Barcelona l’anglès és llengua 
vehicular en alguns graus i es fan activitats constants de 
contacte amb la comunitat internacional.

Estratègies professionals 

UIC Barcelona està connectada amb les necessitats de la 
societat i de l’empresa. Per això, complementa la formació 
acadèmica amb un servei integral d’assessorament per 
a la inserció laboral dirigit a estudiants i graduats.

Assessorament i coaching

Tots els alumnes de UIC Barcelona tenen assignat un 
assessor personal, figura que ajuda especialment en 
aquells aspectes referents a la gestió del temps, l’estrès
i la metodologia d’estudi. 

Quan acabis el grau disposaràs del suport d’un coach que 
t’ajudarà a afrontar més bé l’etapa de finalització dels estudis
i inici de la vida professional. 

Volem que acabis els teus estudis amb un nivell alt de 
competències personals (soft skills).

Capellania

La capellania ofereix un espai de reflexió, diàleg i 
transcendència amb activitats obertes a la comunitat 
universitària.

Alumni&Careers

Es considera alumni tots els alumnes que han finalitzat una 
diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, residència clínica, 
màster o doctorat a UIC Barcelona.

Ser universitari és una manera de viure i de veure la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona és portar aquests valors 
allà on siguis. UIC Barcelona té una comunitat alumni de més 
de 25.000 persones. Forma part de la nostra comunitat.Equip oficial de rugbi femení. Campionats de Catalunya Universitaris

Concert del cor de gospel. Festa de Nadal
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Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000
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PER ACCEDIR
A UIC BARCELONA:

Omple la sol·licitud 
d’admissió a
uic.es/solicitud.

Entra al portal de l’estudiant 
per pujar la documentació que 
requereix la teva via d’accés.

Fes el pagament de la taxa 
de la prova d’admissió.

Fes les proves
d’admissió.

 

Més informació 
sobre beques 
i ajuts a: 

uic.es/beques


