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DOCÈNCIA 
Primer semestre
Inici: 7 d’octubre
Fi: 17 de febrer

Segon semestre
Inici: 24 de febrer
Fi: 5 juny

Treball Final Màster
Vegeu normativa al web del màster

Horaris
Vegeu horaris o descarregueu-los en format pdf al web del Màster

www.fructicultura.udl.cat
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Màster Universitari en Fructicultura

DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS
Aquest màster dona resposta a les necessitats d’una formació amplia i integral
dels professionals que treballen o volen treballar en un àmbit punter del sector
agroalimentari, amb una cadena de valor de gran complexitat. El màster aprofita
les sinergies del pol fructícola establert en un entorn productiu caracteritzat per
la dimensió i el dinamisme com es la fructicultura de la vall de l’Ebre. Els futurs
màster en Fructicultura son professionals formats específicament per al disseny,
la planificació, la gestió i la innovació tecnològica en les empreses
hortofructícoles, capaços de millorar la producció de fruites, la qualitat, la gestió
dels processos i les empreses, amb una visió amplia dels mercats. Tot això
cercant la conciliació de la productivitat, la qualitat i seguretat dels productes amb
l'economia de l'empresa i l'ús eficient i sostenible dels recursos.
Volem que aquest Màster faciliti l’adquisició de les capacitats necessàries, a
diferents escales, per a l'organització, gestió i innovació en la cadena de valor del
sector fructícola com a mitjà essencial per valorar la producció en una àmplia
diversitat de mercats i condicionants. Com a docents, comptem amb més de 20
especialistes, professors i convidats, provinents de diferents institucions
públiques i empreses, que us transmetran coneixements i experiència
professional d’alt nivell.

METODOLOGIA DOCENT
El màster es presencial, amb totes les assignatures de caràcter obligatori. Cal
cursar complements en el cas d'alumnes de titulacions diferents a les de graduat
en enginyeria agrària i alimentaria i màster en enginyeria agrònoma. Alhora,
existeix un protocol de compensacions per alumnes amb estudis de grau
superior, màster oficials professionalitzants o doctor.

SORTIDES PROFESIONALS
Les possibilitats laborals dels màster el fructicultura s'identifiquen amb els
perfils de:
• Gestió de la cadena de producció, de la conservació, manipulació i

comercialització de fruita
• Gestió especialitzada en organitzacions i administracions
• Gestió i direcció empresarial i direcció tècnica d'empreses del subsector

hortofructícola
• Activitats de recerca i desenvolupament en empreses i organismes públics

relacionades amb la biotecnologia, la tecnologia de producció, el control de
processos, gestió de projectes, gestió de la qualitat, de productes, dels
mercats i el consum.

PERFIL DE L’ESTUDIANT I ACCÉS
Els interessats en cursar en Màster que provenen de les titulacions que habiliten
per la professió d’ Enginyeria Tècnica Agrícola i Enginyeria agrònoma tenen
accés directe. Les titulacions que habiliten per la professió d’Enginyeria tècnica
forestal, Enginyeria de Forest i titulats en Biotecnología-agroalimentaria o
Biologia-agrària hi poden accedir cursant complements. (vegeu normativa de
màsters i la normativa especifica del màster a la web: www.fructicultura.udl.cat).

PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció al màster es materialitza via online seguint les instruccions de
l’enllaç següent:www.fructicultura.udl.cat

El període de preinscripció per al curs 2019/20 el podeu consultar la pàgina web
dels màster: www.fructicultura.udl.cat

PRIMER SEMESTRE 
Codi Assignatura ECTS
12750 Ecosistemes i ecofisiologia de fruiters  6
12751 Protecció avançada de fruiters  6
12752 Maneig de la vegetació, la fructificació i la qualitat  6
12753 Economia hortofructícola  6
12755 Us eficient dels recursos de producció  3

    
SEGON SEMESTRE 
12754 Processos i gestió de postcollita  6
12752 Maneig de la vegetació, la fructificació i la qualitat  3
12756 Biotecnologia  3
12757 Gestió integrada de la producció  6
12758 Treball final de màster 15

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER
60 ECTS en 8 assignatures (45 ECTS) i Treball Final de màster (15 ECTS) 
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