
Un màster dissenyat per completar la formació dels futurs professionals a la indústria i promoure 
la inserció laboral al sector.

Adreçat a Sortides professionals

Estudiants que tinguin una titulació universitària 
oficial en Química, Enginyeria Química i ciències afins, 
com per exemple la bioquímica o la biotecnologia. 
També quedarà obert a professionals del sector 
empresarial que vulguin aprofundir en alguna de les 
matèries que es desenvoluparan en el màster.

Aquest màster també el poden realitzar estudiants de 
darrer curs de Grau amb disponibilitat de temps (es 
comprovarà compatibilitat horària) i que finalitzin els 
seus estudis de Grau abans de la data fi de màster.

- Cap de Producció

- Cap de Laboratori

- Cap de Qualitat 

- Cap de Medi Ambient

- Altres

MÀSTER EN 
EINES PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL A LA INDÚSTRIA

Segueix 
avançant

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 963 ·  samantha.gasco@fundacio.urv.cat

Coordinació acadèmica

Francesc Borrull Ballarin

Preu

3.000 €

ON
URV. Facultat de Química 
Carrer de Marcel·lí Domingo, 1, 43007 Tarragona

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
60 ECTS
Part teòrica: Setembre 2018-Febrer 2019
Pràctiques formatives i TFM Març-Juny 2019

HORARI
Presencial
De dilluns a divendres de 16 a 19 hores

Beques:
El Màster disposa d'un important número de beques 
que et permetran disminuir el cost de la matrícula.

POSTGRAUS
2018-2019 

Professorat expert: 
Al màster participen com a docents més de 40 
experts professionals de les empreses col·laborado-
res en el màster.



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centre de formació Permanent
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Consciència de negoci (business awarness)
Comunicació efectiva i gestió del temps
Sostenibilitat en la indústria química
Eines pràctiques per a la innovació
Logística a la Indústria Química

ASSIGNATURES OPTATIVES 
(ESPECIALITAT QUÍMICA-ENERGIA) 
QUÍMICA-ENERGIA. Legislació industrial
QUÍMICA-ENERGIA. Química, energia i recursos
QUÍMICA-ENERGIA. Qualitat i acreditació
QUÍMICA-ENERGIA. Operacions bàsiques a la indústria química
QUÍMICA-ENERGÍA. Qualitat de l'aire 

ASSIGNATURES OPTATIVES
(ESPECIALITAT QUÍMICA APLICADA)
QUÍMICA APLICADA. Química de l'aigua: tractament
OPT. QUÍMICA APLICADA. Instrumentació en laboratoris
OPT. QUÍMICA APLICADA. Seguretat alimentària: qualitat i regulació
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química cosmètica
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química agrícola

Projecte de fi de màster 
 
Pràctiques formatives 

Pràctiques formatives i treball  de fi de Màster: 
Les pràctiques formatives i el treball de fi de màster es realitzaran en empreses del sector petroquímic, agro-
alimentari, cosmètic o de tractament d’aigües, entre d’altres durant el segon quadrimestre. A més, es podran 
realitzar pràctiques extracurriculars durant el primer quadrimestre pels matins amb la possibilitat de gaudir 
d’una remuneració econòmica.

Empreses col·laboradores: 


