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EnginyEria i arquitEctura

EnGinyEria aGroaliMEntària i 
dEl MEdi rUral

En què consisteix?

El grau d’Enginyeria agroalimentària i del 
Medi rural condueix a obtenir l’habilitació per 
exercir la professió d’enginyer tècnic agrícola.
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Quin perfil has de tenir?

 capacitat d’anàlisi, síntesi i 
resolució de problemes en un 
entorn tècnic. 

 capacitat per a la presa de 
decisions en entorns 
multidisciplinaris. 

 interès pels temes d’enginyeria 
agroalimentària i paisatgística. 

 Sensibilitat pels temes 
mediambientals i del medi rural.

Serveis administratius:
Edifici anselm turmeda
tel.: 971 17 29 99
secretaria.at@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?

 Enginyer tècnic agrícola, com a professional autònom o en 
gabinets i empreses: redacció de projectes, realització 
d’estudis pericials, valoracions, direcció d’obres, gestió 
d’expedients, etc.

 En la gerència i gestió tècnica d’empreses del sector 
agroalimentari o de jardineria. 

 com a empresari del sector agroalimentari o de jardineria.
 
 com a docent i investigador en institucions públiques i 

empreses privades. 

 Sanitat vegetal

Entre les competències que adquiriràs, podem 
destacar el coneixement de totes les matèries 
bàsiques i aplicades necessàries per a 
l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció 
de projectes i estudis d’enginyeria 
agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la 
direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat 
de gestionar i dirigir empreses del sector. 

Quines competències adquiriràs?

Direcció de l’Estratègia de comunicació i Promoció institucional de la uiB. http://dircom.uib.cat alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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Mencions
 Menció que habilita per a la professió d’Enginyer tècnic agrícola en Hortofructicultura i Jardineria.
 Menció que habilita per a la professió d’Enginyer tècnic agrícola en Mecanització i construccions rurals.



Àlgebra*
Mecànica*
Empresa*
Biologia de la Producció agrària*
càlcul*

química*
Fonaments d’instal·lacions*
Bases de la Producció Vegetal
Expressió gràfica i Dibuix assistit per Ordinador*
Medi Físic: geologia i climatologia*

taller de Jardineria i Paisatgisme i
gestió de recursos agraris
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3

Patologia Vegetal
Biotecnologia agrària
taller de Jardineria i Paisatgisme ii
tecnologia de cultius Protegits
Viverística

60 60 108 12

Formació bàsica* Obligatoris Optatius
treball de 
Fi de grau
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Bases d’Experimentació agrària*
Edafologia
Mecanització agrària
gestió d’Empreses agroalimentàries
Bases de Protecció de cultius

topografia agrària
Ecologia aplicada a l’agricultura
Fertilitat del Sòl
Explotacions ramaderes
Hidràulica i reg

Projectes i Legislació agrària
cultius Herbacis i Farratgers
cultius Llenyosos
cultius Hortícoles i Ornamentals i
implantació i Manteniment de 
Jardins

Plagues agrícoles i Ornamentals
Optativa 4
Optativa 5
treball de Fi de grau

la uiB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

sabies que... 

EnginyEria i arquitEctura

EnGinyEria aGroaliMEntària i 
dEl MEdi rUral

Pla d’EstUdis
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Hortofructicultura i Jardineria Hortofructicultura i JardineriaMecanització i Construccions Rurals

Estructures i
instal·lacions i
Materials Petris
construcció Exterior
Optativa 1

construcció interior
Estructures ii
tecnologia de cultius Protegits
Optativa 2
Optativa 3

Mecanització i Construccions Rurals

instal·lacions ii
automatització industrial
Projectes i Legislació agrària
agricultura de Precisió
instal·lacions ramaderes

Estructures iii
Optativa 4
Optativa 5
treball de Fi de grau 

Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes opcionals.
Els 108 crèdits d´optativitat comprenen 30 crèdits optatius de menció i 78 de tecnologia especifica.

 crèdits Ects: 240

DarrEra actuaLització: Maig DE 2016 Material imprès amb el patrocini de:

Unión Europea

una manera de hacer
europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional


