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Tres societats científiques de prestigi han 
reconegut el Màster de Protecció de Cultius com 
el més complet d’Espanya en Sanitat Vegetal

Màster en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

El Màster en PIC forma 
professionals capaços de 
prendre decisions per al 
control de plagues, 
malalties i males herbes

El Màster en Protecció Integrada de 
Cultius és un máster oficial 
interuniversitari desenvolupat per la 
Universitat de Lleida, la Universitat 
Jaume I, la Universitat de Girona i amb 
la participacio de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. El Màster PIC 
respon a la necessitat de disposar de 
professionals capaços de prendre les 
decisions de control de plagues, 
malalties i males herbes en l'agricultura 
amb criteris econòmics, toxicològics i 
mediambientals, així com de formar 
futurs investigadors en el camp de la 
protecció de cultius.

El Màster es fonamenta en tres 
matèries bàsiques: la patologia, 
l'entomologia i la malherbologia i té un 
gran component d’ensenyaments 
pràctics (pràctiques de laboratori, de 
camp, d’informàtica i viatges) 
equivalents a un 40% dels crèdits. 
Cada curs acull un gran nombre de 
professors invitats i conferenciants que 
permeten als estudiants una presa de 
contacte amb la recerca i els nous 
avenços en protecció de cultius.
El Màster forma part del Programa de 
Doctorat de la UdL, Sistemes Agrícoles 
Forestals i Alimentaris, Programa amb 
menció de qualitat del MICINN.

Sortides professionals

Tècnics d’empreses de productes 
fitosanitaris, desenvolupament i venda 
de productes en la indústria, especia-
listes en la protecció de cultius en 
l’administració pública i investigadors en 
universitats,empreses i altres centres,  
tècnics d’ADV i gestors de finques.

Subministra la formació necessària per 
a l'habilitació com a assessor en Gestió 
Integrada de Plagues, d'acord amb la 
directiva europea d'ús sostenible de 
productes fitosanitaris, el RD 1311/2012 
i l'Ordre AAA/2809/2012

El campus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida es 
troba dins d’una zona agrícola,  a 3 km de la ciutat de Lleida. És el campus agroalimentari i forestal 
més gran de Catalunya. Ofereix 5 graus i 10 màsters en l’àmbit agrari, alimentari i forestal.

La Universitat de Lleida és membre del campus Iberus d'excel·lència internacional de la vall de l'Ebre.

Pel que fa a la recerca, disposa de 16 grups d’investigació consolidats i està reconegut com un dels 
millors centres en recerca en Ciències Agraries, Alimentàries i Forestals a Espanya. L’ETSEA ofereix 
dos programes de doctorat amb Menció de Qualitat. 

L'opinió
"Crec que aquest Màster és el complement ideal per totes aquelles 
persones que vulguin dirigir la seva carrera professional cap al 
sector de la protecció de cultius".
Salomé Llanses (1ª promoció del Màster en Protecció Integrada de Cultius)



• Introducció a la Metodologia de la
investigació Científica (10 crèdits)

• Geoestadística (4 crèdits)
• Tècniques de distribució de productes

fitosanitaris (5 crèdits)

• Química Ecològica (4 crèdits)

• Biotecnologia vegetal Aplicada a la
Protecció de Cultius (5 crèdits)

• Agronomia: Sistemes agrícoles (6 crédits)

Pla d’estudis

Fitxa tècnica
Accés
• Nº màxim de participants: 20
• Titulacions d’accés:

- Graduats en agronomia de
primer cicle (enginyers tècnics 
i diplomats) o superiors 
(enginyers superiors i 
llicenciats)

- Graduats en ciència forestal 
de primer cicle (enginyers 
tècnics i diplomats) o 
superiors (enginyers superiors 
i llicenciats)

- Llicenciats en biologia 
- Altres llicenciatures

Durada
1,5 anys (90 crèdits)

Estructura

Més informació
Màster
Coordinador docent UdL 
Xavier Pons 
Dept. Producció Vegetal i Ciència Forestal
pons@pvcf.udl.cat

Secretari administratiu 
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09 
jou@ugc-etsea.udl.cat

Web
www.ipm.udl.cat 

ETSEA

Web
www.etsea.udl.cat 
www.udl.cat
Telèfon
+34  973 70 20 89

e-Mail
de@ugc-etsea.udl.cat

Adreça postal
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191 
E 25198 Lleida

1 Obligatoris (55 crèdits)
Optatius (15 crèdits)

2 Treball Final Màster (20 crèdits) Bases de la Protecció Integrada de 
Cultius (5 crèdits)
Estratègia del control integrat. 
Mostratge i presa de decisions. 
Ecologia de poblacions i epidemiologia. 
Relacions planta-insecte i planta-
microorganismes.
Entomologia Agrícola (10 crèdits) 
Anatomia i fisiologia d’artròpodes. 
Biologia i ecologia d’insectes. 
Sistemàtica de plagues d’artròpodes 
per grups de cultiu. Mètodes de 
control.
Malherbologia (10 crèdits)
Biologia i ecologia de males herbes. 
Sistemàtica i reconeixement de males 
herbes. Mètodes de control.
Patologia Vegetal (10 crèdits) Etiologia 
de les malalties: fongs, virus, bacteris, 
nematodes i altres. Tècniques de 
diagnòstic. Biologia de les interaccions 
planta-patogen i epidemiologia. 
Mètodes de control.

Disseny d’Experiments i Anàlisi de 
Dades (5 crèdits)
Disseny d’experiments. Anàlisi de 
variança i altres mètodes paramètrics. 
Regressió lineal. Anàlisis de mesures 
repetides. Mètodes no paramètrics. 
Paquets d’anàlisi estadístic.
Productes Fitosanitaris (5 crèdits) 
Grups de productes fitosanitaris. 
Química ambiental dels productes 
fitosanitaris. Toxicologia i legislació.
Programes de Protecció Integrada 
de Cultius (10 crèdits)
Síntesi del màster: bases i aplicació de 
protecció integrada per a grups de 
cultius.
Treball Fi de Màster (20 crèdits) 
Projecte experimental a desenvolupar en 
camp o laboratori a la UdL, la UJI,  la 
UdG, la UPC, altres institucions 
públiques, o també en empreses 
prèviament concertades.

Assignatures abligatòries

Assignatures optatives




