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NORMATIVA D ’ACCÉS A LA LLICENCIATURA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS 
Aquesta titulació s’imparteix per separat però coordinadament entre la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Estudis que hi donen accés 
Segons O.M. d’11/9/91 (BOE 26/9/91), i les disposicions de la Comissió de Coordinació de la 
Llicenciatura de Catalunya, les condicions per a poder accedir als estudis de només segon cicle que 
condueixen a aquesta titulació són: 

a) Haver superat el primer cicle de les Llicenciatures en Veterinària, Farmàcia, Biologia, Química, 
Medicina, o d’EA, EF o Enginyeria Química, o haver superat els estudis d’ETIAA, ETHJ, ETEA, 
ETIF o E.T. en Química Industrial. D’acord amb l’O. M. de 17/12/99 (BOE 24/12/99), també té accés 
l’estudiantat que posseeixi el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, així com els diplomats 
en Ciències del Mar. També s’hi pot accedir amb el primer cicle de Biotecnologia. 

b) Haver superat els següents complements de formació: Anàlisi química (6 crèdits), Bioquímica (6 
crèdits), Físico-química (6 crèdits), Fisiologia (4 crèdits), Enginyeria química (6 crèdits), 
Microbiologia (6 crèdits), Química inorgànica (4 crèdits), Química orgànica (6 crèdits) i Matemàtica 
(6 crèdits). En la pràctica, alguns complements es donen per superats, depenent de l’entrada específica 
de cada estudiant o estudianta. Es permet que els admesos a aquesta titulació puguin cursar durant el 
primer quadrimestre de la carrera els complements que tinguin pendents. En aquest cas se n’hauran de 
matricular obligatòriament en aquest primer quadrimestre. Recordem que els complements de 
formació estan oferts com a assignatures optatives o de lliure elecció, segons la titulació, en el primer 
cicle. 

c) Ser seleccionat per a una de les 30 places ofertes a l’ETSEA 

Substitucions d’assignatures troncals 
Segons els estudis d’entrada a la titulació, l’estudiant o estudianta haurà de substituir algunes assignatures 
troncals (que s’entenen superades anteriorment) per assignatures optatives. Els llistat de substitucions és el 
següent. 

• Els estudiants que provinguin d’ETIAA han de substituir 10.5 crèdits corresponents a “Processat 
d’Aliments” (4.5) i “Producció de Matèries Primeres” (6). 

• Els procedents de la resta d’especialitats d’Enginyer Tècnic Agrícola han de substituir solament 
els 6 crèdits de “Producció de Matèries Primeres”.  

• Els estudiants provinents de la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, aconseguida a la UdL 
han de substituir les assignatures de “Nutrició” (7.5), “Nutrició Aplicada” (4.5) i “Alimentació i 
cultura” (4.5). 

• Els estudiants provinents de la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, aconseguida a la 
resta d’universitats han de substituir les assignatures de “Nutrició” (7.5) i “Nutrició Aplicada” 
(4.5). 


