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PRINCIPIS DEL MODEL EDUCATIU
El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida
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Grau en Medicina
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PLA D’ESTUDIS [80 places]

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs 6è curs TOTAL

Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 36 24 60
Obligatòries (OB) 24 36 54 54 54 222
Optatives (OP) 6 6 6 18
Pràctiques externes (PE) 54 54
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 60 60 360

Total de crèdits del grau: 360 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert que 
cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, en Medicina entre 10 i 15 
hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball 
autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

PRIMER CURS
 . Biologia (FBB)
 . Bioquímica (FBB)
 . Genètica Humana (OB)
 . Recursos Informàtics i 

Documentació (FB)
 . Anglès per a Mèdics (FB)
 . Anatomia General, Embriologia  

i Histologia General (FBB)
 . Fisiologia General (FBB)
 . Aparell Locomotor (OB)
 . Aparell Digestiu i Nutrició (OB)

SEGON CURS
 . Bioestadística (FBB)
 . Psicologia Mèdica (FBB)
 . Bioètica i Professionalisme (FB)
 . Sistema Nerviós i Òrgans dels 

Sentits (OB)
 . Aparell Cardiorespiratori (OB)
 . Aparell Genitourinari i Renal (OB)
 . Endocrinologia i Sistema 

Immune (OB)
 . Pràctiques en Centre de Salut. 

Integració Bàsica/Clínica (OB)
 . Antropologia i Evolució. Història 

de la Medicina (FB)

TERCER CURS
 . Farmacologia General (OB)
 . Microbiologia i Parasitologia 

General (OB)
 . Anatomia Patològica (OB)
 . Introducció a la Cirurgia (OB)
 . Estudi per la Imatge (OB)
 . Epidemiologia i Salut Pública 

(OB)
 . Patologia General (OB)
 . Medicina Familiar i Comunitària 

(OB)
 . Optativa 1 (OP)

QUART CURS 
 . Malalties Cardiocirculatòries  

i Nefrourològiques (OB)
 . Malalties Respiratòries i 

Otorrinolaringologia (OB)
 . Malalties Infeccioses (OB)
 . Malalties Hematològiques i 

Oncològiques (OB)
 . Toxicologia i Medicina Legal (OB)
 . Pràctiques de Clínica 

Medicoquirúrgica I (OB)
 . Medicina Obstètrica i 

Ginecològica (OB)
 . Optativa 2 (OP)

CINQUÈ CURS
 . Malalties de l’Aparell Digestiu  

i Endocrinològiques (OB)
 . Malalties Neurològiques i 

Oftalmològiques (OB)
 . Malalties de l’Aparell Locomotor, 

del Sistema Immune i de la Pell 
(OB)

 . Medicina d’Urgències, 
Emergències i Malaltia Crítica 
(OB)

 . Psiquiatria (OB)
 . Pediatria i Neonatologia (OB)
 . Pràctiques de Clínica 

Medicoquirúrgica II (OB)
 . Optativa 3 (OP)

SISÈ CURS
 . Pràctiques Integrades de Clínica 

Mèdica i Medicoquirúrgica (PE)**
 . Pràctiques Integrades de Clínica 

Obstètrica i Ginecològica (PE)**
 . Pràctiques Integrades d’Atenció 

Primària (PE)**
 . Pràctiques Integrades de 

Pediatria Hospitalària i Atenció 
Primària (PE)**

 . Pràctiques en Unitats de Salut 
Mental i Psiquiatría (PE)**

 . Treball de Final de Grau (TFG)*

OPTATIVES
 . Investigació de Resultats en 

Salut i Farmacoeconomia
 . Fonaments Físics de les 

Tecnologies Mèdiques Actuals
 . Divulgació Pública per a 

Professionals de la Salut
 . Anestesiologia i Terapèutica del 

Dolor
 . Perspectiva Multidisciplinar de 

les Malalties Atòpiques
 . Medicina Regenerativa i Teràpia 

Gènica
 . Medicina Esportiva
 . Neuropsicologia
 . Hàbits de Salut
 . Cures Pal·liatives
 . Medicina Física i Rehabilitació
 . Sociologia de la Salut
 . Pràctiques Psicològiques 

Basades en l’Evidència

*Per a cursar l’assignatura Treball 
de Final de Grau (TFG) cal haver 
superat el 90% dels crèdits ECTS 
de les assignatures de formació 
bàsica (FB) i obligatòries (OB).

**Per a cursar les assignatures 
de Pràctiques Externes (PE) 
cal haver superat el 90% dels 
crèdits ECTS de les assignatures 
de formació bàsica (FB) i 
obligatòries (OB)  i tenir aprovats 
els mòduls I i II.

Consulta horaris, aules, guies 
docents, assignatures, professorat, 
sistemes d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

Per què Medicina a l’UJI

• Model integrador. En el nostre model curricular integrat les assignatures s’imparteixen 
per diverses àrees de coneixement, que comparteixen un mateix programa i una mateixa 
avaluació.

• Recursos assistencials òptims i instal·lacions adequades a la metodologia didàctica. 
Tota la xarxa sanitària assistencial de la província de Castelló està posada a disposició 
de l’alumnat de Medicina. Disposem de quatre hospitals i de 15 centres de salut 
acreditats per a la docència. Açò suposa una ràtio envejable per a les pràctiques de 
l’alumnat, tenint en compte que només s’admeten 80 discents per curs.

• Àmplia oferta d’assignatures optatives. El pla d’estudis que hem dissenyat atorga la 
possibilitat que 18 crèdits ECTS siguen configurats pel mateix alumnat (l’oferta comprèn 
possibilitats tan diverses com ara la medicina esportiva, la investigació de resultats en 
salut i farmacoeconomia, les cures pal·liatives, l’anestesiologia i el tractament del dolor, 
la biotecnologia, tècniques en cirurgia, medicina física i rehabilitació, etc).

• Nous recursos d’informació digital: utilització de noves aplicacions de programari en el 
camp de les cures per a la salut.

• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer 
curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a 
la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.

Eixides professionals

• Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat una vegada acabada la formació 
especialitzada corresponent (programa MIR).

• Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria 
farmacèutica i/o biotecnològica).

• Gestió, administració i gerència de centres sanitaris i gestió i coordinació d’organitzacions 
d’assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances 
privades de salut, ONG...).

• Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (Medicina, Infermeria, 
Fisioteràpia...) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional...).

Medicina


