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1. PRESENTACIÓ 
L’ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida imparteix els 
estudis que condueixen a l’obtenció de diferents  titulacions de grau i postgrau. Per a més informació sobre 
aquests estudis, consulteu la web: http://www.udl.cat/estudis/poficials.html 

Aquesta guia pretén ajudar els estudiants de l’ETSEA a confeccionar la seva matrícula. Malgrat això, 
recordeu que la matrícula la feu exclusivament sota la vostra responsabilitat. Repasseu bé les dades 
abans de signar-la i lliurar-la a secretaria, ja que les errades, a qui poden crear problemes, és a 
vosaltres mateixos. 

2. ACCÉS ALS ESTUDIS  
Les vies d’accés als màsters oficials de la UdL es regulen d’acord amb el Reial decret 1393/2007. Per a més 
informació, es pot consultar la web http://www.masteragro.udl.cat/ca/index.html .  

3. ESTRUCTURA GENERAL DELS ESTUDIS  
El Màster en Enginyeria Agronòmica s’obté després d’haver superat 90 crèdits ECTS pels graduats en 
Enginyeria Agrària i Alimentària i 120 crèdits ECTS pels enginyers tècnics agrícoles.  

Els crèdits són de quatre tipus diferents: 

• Obligatoris (66 ECTS): s’han de superar obligatòriament per a obtenir el títol. Segons la titulació 
d’accés entre 7-14 ECTS seran substituïts per optativitat. 

• Optatius (12 ECTS): es poden escollir dins d’una llista que s’estableix a la titulació. En funció dels 
crèdits obligatoris substituïts, es veuran incrementats en 7-14 ECTS addicionals. 

• Treball Final de Màster (12 ECTS): obligatori.  
• Complements de formació (30 ECTS): obligatoris pels enginyers tècnics agrícoles, variables segons 

la especialitat d’accés.   

4. EL PLA D ’ESTUDIS 
4.1. Assignatures obligatòries, optatives i Treball Fina l de Màster 

(TFM) 
Primer semestre 

(Matèries obligatòries)  Segon semestre 
(Matèries obligatòries) 

Codi Crèdits Assignatura  Codi Crèdits Assignatura 

14416 4 Administració d’empreses  14411 6 Gestió d’infraestructures 1 

14421 6 Biotecnologia i Millora vegetal i animal  14412 4 
Gestió del territori i dels recursos 
agraris 

14422 6 Gestió de recursos hídrics  14413 7 Sistemes de producció animal 2 

14423 6 Mètodes estadístics  14414 7 
Sistemes de producció i protecció 
vegetal 3 

14424 4 
Política agroambiental i Desenvolupament 
rural 

 14415 10 
Tecnologia de les indústries 
agroalimentàries 4 

  OPTATIVITAT  14410 6 Gestió d’empreses 

      OPTATIVITAT  

1A substituir per optativitat (estudiants procedents d’ETMCR i 
dels graus amb competències equivalents) 

 

3 A substituir per optativitat (estudiants procedents 
d’ETEA i ETHJ i dels graus amb competències 
equivalents) 

2 A substituir per optativitat (estudiants procedents d’ETEA i 
dels graus amb competències equivalents) 

 
4 A substituir per optativitat (estudiants procedents 
d’ETIAA i dels graus amb competències equivalents) 



     

Tercer semestre 
   

Codi Crèdits Assignatura     

14430 12 Treball Final de Màster     

  OPTATIVITAT     

 

4.2. Optativitat 
El quadre següent mostra el nombre de crèdits optatius que caldrà cursar segons el  títol d’accés  i les seves 
competències legals: 

Competències per a exercir com a 
Enginyer Tècnic Agrícola,   
especialitat en: 

ECTS      
substituïts 

ECTS       
optatius 

Optativitat total a 
cursar (ECTS) 

Explotacions Agropecuàries (ETEA ) 14 12 26 

Hortofructicultura i Jardineria (ETHJ ) 7 12 19 

Mecanització i Construccions Rurals (ETMCR ) 6 12 18 

Indústries Agràries i Alimentàries (ETIAA ) 10 12 22 

4.3. Oferta d’assignatures optatives  
Per poder assolir el total de crèdits optatius indicats en la taula de l’apartat 4.2 l’estudiant podrà escollir 

assignatures d’un dels quatre màsters que s’indiquen en la següent taula: 

Assignatures de Màsters Universitaris*  ECTS oferts 
Assignatures del Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina 30 

Assignatures del Màster Universitari Protecció Integrada de Cultius 36 

Assignatures del Màster Universitari en Gestió de Sòls i Aigües 27 

Assignatures del Màster Universitari en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 35 

* Veure taules d’assignatures optatives.  

A més a més, també se li ofereix la possibilitat de matricular-se d’una de les assignatures de pràctiques 
externes que s’indiquen en el següent quadre: 

Codi Assignatura Crèdits Tipus 

14400 Pràctiques en empresa 6 Ordinàries 

14406 Pràctiques en empresa 12 Intensives i realitzades de forma conjunta amb la 
formació compartida en empresa o en alternança 

 

 

 

 



Les assignatures optatives que s’ofereixen de cadascun dels màsters universitaris indicats anteriorment són 
les que apareixen a les següents taules: 

OPTATIVES Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina 
Codi Crèdits Assignatura 

11011 9 Condicionants estructurals de la producción porcina 

11012 9 Component funcional de la producció porcina 

11013 9 Optimització de la producción porcina 

OPTATIVES Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius 
Codi Crèdits Assignatura 

12712 10 
Malherbologia 

12720 10 Entomologia agrícola 

12721 10 Patologia vegetal 

12740 6 Agronomia: sistemes agrícoles 

OPTATIVES Màster Universitari en Gestió de Sòls i Aigües 

Codi Crèdits Assignatura 
12177 2,5 Estudi de sòls  

12178 2,5 Sistemes d’informació de sòls  

12180 3 Interaccions sòl-aigua-planta-atmosfera  

12182 4 Processos de degradació i rehabilitació de sòls  

12183 2 Ecologia del sòl  

12184 3 Gestió de residus i valorització a través del sòl  

12198 2 Gestió i maneig de l'aigua del reg  

12199 4 Maneig del sòl, fertilització i pertorbacions ambientals  

12250 4 Tecnologia de sòls  

OPTATIVES Màster Universitari Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària  

 

 

 

Codi Crèdits Assignatura Codi Crèdits Assignatura 
13100 4 Sistemes de qualitat  13108 3 Oli d'oliva  

13101 2 Gestió de laboratoris  13109 2 Oli de llavors  

13102 4 Seguretat alimentària  13110 2’5 Productes carnis curats  

13105 6 Postcollita de fruites i hortalisses  13111 2’5 Productes carnis cuits  

13106 2 Sucs de fruites i hortalisses  13112 2’5 Tecnologia d'elaboració de plats precuinats  

13107 2 Aliments de quarta gamma  13113 2’5 
Llencat i envasat. Fonaments de disseny de 
plantes d'elaboració de productes carnis  



4.4. Complements de formació (Per a titulats en Enginyeria Tècnica 
Agrícola) 

(Complements de formació) 
Codi Crèdits Assignatura 

102526 6 Economia i Política agrària 

102528 6 Topografia, SIG i Teledetecció 

102540 6 Pràctiques integrades: Enginyeria i Gestió de la producció agropecuària 1 

102544 6 Pràctiques integrades: Enginyeria i Gestió en hortofructicultura i jardineria 2 

102545 6 Pràctiques integrades: Enginyeria i Gestió 3 

102546 6 Pràctiques integrades: Enginyeria i Gestió alimentària 4 

102592 6 Gestió de la qualitat i seguretat alimentària 5 
102553 6 Hortofructicultura 6 
102572 6 Tecnologies de la producció animal 7 

1 Estudiants procedents d’ETEA 
2 Estudiants procedents d’ETHJ 
3 Estudiants procedents d’ETMCR 
4 Estudiants procedents d’ETIAA 
5 Estudiants procedents d’ETEA, ETHJ, ETMCR 
6 Estudiants procedents d’ETEA, ETIAA 
7 Estudiants procedents d’ETHJ, ETMCR, ETIAA 

 

5. MATRICULACIÓ  

5.1. Matrícula ordinària 
La Comissió d’Estudis del Màster establirà l’itinerari curricular de cada estudiant. Es recomana consultar la 
normativa de la Universitat vigent a la UdL per a cada curs. De forma resumida es pot consultar la 
informació a la web del màster (www.masteragro.udl.cat). 

6. ORGANITZACIÓ DOCENT  

6.1. Calendari acadèmic (consultar el calendari a la web del màster 
www.masteragro.udl.cat) 

6.2. Horaris: classes teòriques i classes pràctique s 
Es recomana consultar els horaris de cada curs a la web del màster (www.masteragro.udl.cat) 

Els horaris de les sessions teòriques dels complements es poden consultar a la pàgina web de l’ETSEA 
(www.etsea.udl.cat / Estudis). Per les assignatures optatives podeu consultar la web del Màster corresponent. 
Les classes pràctiques poden estar incloses a l’horari o no, segons el tipus d’assignatura. Per a la millor 
organització de les pràctiques (nombre de subgrups, disponibilitat de laboratoris, sortides al camp, etc.), és 
potestat del professor establir el moment de la seva realització. 

6.3. Avaluació dels coneixements 
Els coneixements adquirits a les assignatures i treballs pràctics s’avaluaran seguint el sistema d’avaluació 
continuada seguint els criteris del professor responsable. El procediment, en tot cas, s’ajustarà a la normativa 
sobre exàmens de la UdL. 


