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La llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments és una titulació d’únicament de segon cicle, 
que faculta els seus titulats per a exercir en els camps de la salut pública en relació amb els aliments 
de la nutrició humana, dels processos de producció i transformació d’aliments, del control de 
qualitat d’aquests, del desenvolupament de nous productes alimentaris, etc. 

 

CONDICIONS D’ACCÉS 

1. Fer la preinscripció, mitjançant els formularis que podeu aconseguir al punt d’informació de 
l'ETSEA o per internet (www.etsea.udl.cat), i posteriorment ser admesos a través d’un barem creat a 
l’efecte per a una de les 30 places ofertes a la UdL. Hi haurà dos períodes de preinscripció: del 2 al 
20 de juliol de 2012 i del 6 al 14 de setembre de 2012.  

2. Ser titulat o haver completat (segons el cas) algun dels primers cicles que preveu la 
legislació vigent. D’entre les que s’imparteixen a la UdL, s’hi pot accedir des d’E.T. en Ind. 
Agràries i Alimentàries, E.T. en Explotacions Agropecuàries, E.T. en Hortofructicultura i 
Jardineria, E.T. en Ind. Forestals, Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, i les llicenciatures 
de Medicina i Biotecnologia. 

3. En cas de no ser encara titulats, caldrà que aproveu la totalitat del primer cicle: 

A les convocatòries ordinàries d’aquest curs (inclòs setembre). En cas de no haver realitzat la 
preinscripció al juliol, es podrà realitzar en el segon període de preinscripció (del 6 al 14 de 
setembre de 2012).  

 

Caldrà presentar el full de preinscripció al registre del Centre, entre el  
2 i 20 de juliol o entre el 6 i 14 de setembre de 2012. 

 

              
- Primera llista d’admesos provisional:  el 24 de juliol de 2012. 

- Primera llista d’admesos definitiva: el 7 de setembre de 2010. 

- Segona llista provisional d’admesos: el 19 de setembre de 2010 

- Segona llista definitiva d’admesos: el 28 de setembre de 2010 

              

 
 



  

Per als estudiants de les enginyeries tècniques de plans de 2001 de l’ETSEA, l’equivalència dels diversos 
complements de formació s’expressa al quadre següent. Tots els complements cursats anteriorment com a 
assignatures troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció no s’hauran de cursar en el primer 
quadrimestre de la Llicenciatura  

 

Accés des de Eng. Tècnic Agrícola, esp. Industries Agràries i Alimentàries. 

Complements superats amb assignatures Troncals/Obligatories de la titulació: 

Codi Crédits Complement Codi Crédits Assignatura equivalent 

74201 6 Anàlisi Química  6 Anàlisi Química 

74007 6 Bioquímica  6 Química Orgànica i Bioquímica 

74217 6 Eng. Química  6 Fonaments d’Enginyeria alimentària 

74105 6 Matemàtica  6 Càlcul 

 6 Estadística i Algebra 

74232 6 Microbiologia  6 Microbiologia General 

74048 4 Química Inorgànica  6 Química General 

74049 6 Química Orgànica  

Complements a cursar: 

Codi Crédits Complement 

74021 6 Fisico-química 

74022 4 Fisiologia 

 

Accés des de Eng. Técnic Agrícola, esp. Hortofruticultura i Jardineria. 

Complements superats amb assignatures Troncals/Obligatories de la titulació: 

Codi Crédits Complement Codi Crédits Assignatura equivalent 

74007 6 Bioquímica  6 Química Orgànica i Bioquímica 

74105 6 Matemàtica  6 Càlcul 

 6 Estadística i Algebra 

74048 4 Química Inorgànica  6 Química General 

74049 6 Química Orgànica  

Complements a cursar: 

Codi Crédits Complement 

74201 6 Anàlisi Química 

74021 6 Fisico-química 

74022 4,5 Fisiologia 

74217 6 Eng. Química 

74232 6 Microbiologia 

 



 

Accés des de Eng. Técnic Agrícola, esp. Explotacions Agropecuaries. 

Complements superats amb assignatures Troncals/Obligatories de la titulació: 

Codi Crédits Complement Codi Crédits Assignatura equivalent 

74007 6 Bioquímica  6 Química Orgànica i Bioquímica 

74022 4 Fisiologia  6 Fisiologia Animal 

74105 6 Matemàtica  6 Càlcul 

 6 Estadística i Algebra 

74048 4 Química Inorgànica  6 Química General 

74049 6 Química Orgànica  

Complements a cursar: 

Codi Crédits Complement 

74201 6 Anàlisi Química 

74021 6 Fisico-química 

74217 6 Eng. Química 

74232 6 Microbiologia 

 

Accés des de Eng. Técnic Forestal, esp. Industries Forestals. 

Complements superats amb assignaturas Troncals/Obligatories/Optatives de la titulació: 

Codi Crédits Complement Codi Crédits Assignatura equivalent 

74201 6 Anàlisi Química  4,5 Mètodes i Tècniques d’anàlisi 
Química (Optativa) 

74007 6 Bioquímica  6 Química Orgànica i Bioquímica 

74217 6 Eng. Química  4,5 OB de la Indústria Forestal 

74105 6 Matemàtica  6 Càlcul 

 6 Estadística i Algebra 

74048 4 Química Inorgànica  6 Química General 

74049 6 Química Orgànica  

Complements a cursar: 

Codi Crédits Complement 

74201 6 Anàlisi Química (si no s’ha fet la optativa equivalent) 

74021 6 Fisico-química 

74022 4,5 Fisiologia 

74232 6 Microbiologia 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ A LA LLICENCIATURA EN 

“CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS” 

 

1. Documentació. 

Els candidats o candidates presentaran la següent documentació: 

a) Formulari de sol· licitud, degudament complimentat (les dues pàgines), que serà facilitat al punt 
d’informació de l'ETSEA o per internet (www.tecal.udl.cat).  

b) Certificació acadèmica dels estudis cursats, on hi hauran de figurar totes les assignatures 
cursades, especificant el nombre de convocatòries presentades per cadascuna i les qualificacions, així com el 
nombre de crèdits (Plans nous) o d’hores (Plans antics) de cada assignatura. També hi haurà de constar el fet 
que s’hagin superat el TOTAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS AL PRIMER CICLE, si escau. 

c) Títol, si escau. 

d) Fotocòpia del DNI o passaport 

2. Termini de presentació.  

En l’ETSEA hi haurà dos períodes de preinscripció, un al mes de juliol i l’altre al mes de setembre. Les 
dates exactes s’anunciaran oportunament. 

La sol· licitud es presentarà al Registre de l’ETSEA.  

3. Admissió. 

El total de places ofertes és: 30 

L’admissió es farà atenent els criteris següents: 

a) Es reserva un 20% de les places totals (grup A) per a Llicenciats/des i Enginyers/res Superiors i un 80% 
(grup B) per alumnes que, sense ser titulats superiors, hagin completat el primer cicle d’alguna de les 
llicenciatures, diplomatures o enginyeries que donen accés a la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments. En cas què en alguna de les universitats no es cobreixi algun dels dos grups (llicenciats i 
no llicenciats), les places s’adjudicaran atenent al següent criteri: 

- Primer: s’admetran els candidats/tes del mateix grup, però preinscrits en alguna de les altres dues 
universitats i que ho hagin assenyalat com a segona o tercera opció 

- Segon: s’admetran els candidats/tes de l’altre grup fins cobrir el total de places. 

b) L’admissió dels candidats/tes es prioritzarà d’acord amb el “barem” calculat a partir del seu expedient 
acadèmic, aplicant la fórmula següent: 
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on: 
BAR = Qualificació del candidat o de la candidata segons aquest barem. 
Qi = Qualificació considerada per a l’assignatura i, segons el criteri: 
 Matrícula d’honor = 4 Excel·lent = 3 
 Notable = 2 Aprovat = 1 
CRi = Nombre de crèdits de l’assignatura i, o hores totals, en el cas dels plans antics. 
k = Coeficient que valora tenir el primer cicle totalment acabat al moment de la preinscripció. 



 k=1 si al moment de formular la preinscripció es té totalment aprovat el primer cicle que hi dóna accés, excepte el Treball 
Final de Carrera o equivalent en el cas de les enginyeries tècniques. 

 k=0 si queden assignatures pendents d’aprovació a la convocatòria de setembre del 2004. 
CCA = Crèdits corresponents als complements de Formació superats durant el primer cicle. 
CCT = Crèdits totals de Complements de Formació que ha de superar l’alumne. 
 

Els sumatoris es realitzen amb assignatures aprovades corresponents al primer cicle que dóna accés a la 
LCTA. S’exclouen d’aquest barem les assignatures d’idiomes i el Treball Final de Carrera dels plans antics. 

4. Resolució de l’admissió. 

En un termini no superior a 15 dies hàbils es faran públiques les llistes provisionals d’admissió a la 
llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i s’obrirà un termini de quatre dies hàbils des de la 
publicació de l’esmentada llista per a poder presentar reclamacions. 

En un termini no superior a set dies hàbils després es publicarà una primera relació d'admesos definitius (els 
que ja compleixen tots els requisits d’accés) i d’admesos provisionals. 

Contra la resolució del director o directora, els interessats que hagin quedat de la llista definitiva d’admesos 
podran interposar recurs d’alçada en un termini d’un mes davant del rector. 

Els candidats que tinguin pendents per a la convocatòria de setembre l’aprovació d’algunes assignatures, i/o 
el Treball Final de Carrera o equivalent, hauran d’acreditar que han aprovat aquestes matèries tres dies 
hàbils abans del període ordinari de matrícula. Aquells que no presentin els justificants en aquesta data 
quedaran exclosos de l’admissió. Els admesos podran matricular-se dintre del període ordinari de 
matrícula a l’ETSEA 

A la Universitat de Lleida, s’admetran a la preinscripció aquells/es estudiants/es que, un cop finalitzat el 
curs (inclosa convocatòria de setembre), tinguin pendent l’aprovació d’un màxim de 30 crèdits en 
assignatures i/o el Projecte Final de Carrera o Treball Pràctic, els quals, si són admesos, podran matricular-
se condicionalment de la carrera. La matrícula condicional és regeix pel punt 2.3 de aquesta normativa. En 
cap cas s’atorgarà preferència als matriculats condicionalment sobre els qui tinguin complet el cicle 
d’accés. 


