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Odontologia



Al grau en Odontologia iniciaràs els estudis amb una formació en salut bàsica 
i preclínica, fins a endinsar-te en la pràctica clínica i assistencial amb pacients 
reals. 

Prop del 50 % de la població mundial té problemes de salut bucodental. És 
per això que l’Odontologia afronta cada cop més reptes en l’assistència de la 
població. Amb aquest grau, aprendràs a actuar en la identificació i atenció de les 
patologies i de la salut bucal. Diagnostica, intervé i fes el seguiment del pacient. 

PLA D’ESTUDIS

1r curs 4t curs

2n curs 5è curs

3r curs

Estructura i Funció del Cos Humà I 

Estructura i Funció del Cos Humà II  

Estructura i Funció del Cos Humà III 

Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística 

Biologia Cel·lular, Molecular i Genètica   

Bioquímica, Biofísica i Biomaterials 

Operatòria Dental i Endodòncia 

Ortodòncia 

Psicologia Aplicada 

Odontopediatria 

Periodòncia  

Prostodòncia 

Optativitat

Microbiologia i Immunologia 

Patologia Mèdica General i Anatomia  
Patològica  

Farmacologia, Anestesia i Reanimació  

Communication and Psychology 

Principis de la Cirurgia    

Medicina Bucal i Interaccions en Salud  

Radiodiagnòstic i Radioprotecció 

Oclusió i Disfunció Temporomandibular 

Pràcticum I. Odontologia Integrada  

Odontologia en Pacients Especials 

Pràcticum II. Odontologia Integrada   

Treball de Fi de Grau   

Optativitat

Cirurgia Bucal, Làser i Implantologia 

Ètica, Legislació, Historia i Gestió Clínica   

Imatge Mèdica y Preclínica de la Intervenció 
Odontològica I 

Preclínica de la Intervenció Odontològica II 

Odontologia Preventiva i Comunitària  

Technology and Digital Tools 
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TRETS DIFERENCIALS DEL GRAU 

•  Aprendràs amb un pla d’estudis 
innovador i una metodologia que 
integra casos clínics, simulació  
i tallers pràctics. 

•  Tindràs a disposició instal·lacions  
i equipaments punters i, gràcies  
a les aliances amb empreses líders 
del sector, tecnologia sempre 
actualitzada. 

•  A banda de treballar en pràctica 
clínica, et prepararàs per exercir en 
l’àmbit comunitari. 

•  Faràs al voltant de 1.100 hores de 
pràctica amb pacients reals.  

•  Tindràs l’oportunitat de fer etapes 
de formació a l’estranger en el marc 
dels programes de mobilitat que 
t’ofereix la facultat. 

PER QUÈ ESTUDIAR 
ODONTOLOGIA?  

•  Podràs escollir una gran varietat 
d’àmbits d’especialització: 
ortodòncia, estomatologia, estètica, 
odontopediatria...

•  Adquiriràs coneixements mèdics 
multidisciplinaris en la salut buco-
dental: anatomia, bioquímica, 
rehabilitació bucal, microbiologia, 
etc. 

•  Estudiaràs un grau amb altes 
expectatives laborals i amb grans 
possibilitats tant en el sector públic 
com en el privat. 

SORTIDES PROFESSIONALS 

•  Sector sanitari: exercir la pràctica 
professional en centres sanitaris 
o clíniques públiques o privades 
en l’atenció directa a pacients amb 
patologia bucal i de diferents edats  
i condicions de salut. 

•  Docència: impartir docència  
o formació especialitzada en l’àmbit 
de l’odontologia. 

•  Investigació i innovació en el marc 
d’institucions o empreses del sector.

MÉS INFORMACIÓ

Horari de matí. Hi ha classes 
pràctiques o de laboratoris algunes 
tardes, segons els horaris rotatoris.  

La docència de primer, segon i tercer 
curs té lloc a Vic, a UMedicina.  
La docència de quart i cinquè curs es 
duu a terme a UManresa, on es fan les 
pràctiques a la Clínica Odontològica 
Universitària.  

Tindràs accés a un programa 
específic de suport a l’estudiant en 
els àmbits acadèmic, personal  
i d’orientació professional.  

Podràs continuar la teva 
formació amb màsters i formació 
especialitzada a la mateixa facultat. 
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