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La Universitat Rovira i Virgili
(URV) ha estrenat aquest curs
2021/22 la formació dual en el
grau de química. És la primera
universitat de l’Estat que ofereix
aquesta modalitat en els estudis
de química i permet que set
alumnes de quart curs puguin
fer 1.100 hores de pràctiques re-
munerades en empreses de dife-
rents sectors industrials de
l’àrea de Tarragona. La institu-
ció confia que en els propers
anys més companyies se sumin
a la iniciativa per, alhora, poder
disposar de més places. En
aquest primer curs hi ha hagut
quinze estudiants que han de-

manat participar-hi.
La degana de la Facultat de

Química, Yolanda Cesteros, ha
mostrat la seva satisfacció per la
creació d’aquesta menció dual,
pionera en el seu sector, i ha va-
lorat també de manera molt po-
sitiva l’arrencada d’aquesta mo-
dalitat, que es troba en el seu pri-
mer quadrimestre, en què els es-
tudiants són al matí a l’empresa i
a la tarda a la facultat: “A l’em-
presa els mostren diferents àm-
bits com el control de qualitat o
la innovació en sostenibilitat, i a
la tarda segueixen estudiant
matèries que fan referència al
món industrial, com ara la logís-
tica, de nou la sostenibilitat o la
prevenció de riscos laborals amb
professors professionals del sec-
tor, sempre atesos per una tuto-
rització combinada”, explica
Cesteros. La degana augura
unes bones perspectives per la
nova menció dual del grau, ja
que ja s’està en contacte amb no-
ves empreses per als cursos vi-
nents, tot i que adverteix que el
nombre final de places sempre
serà d’entre cinc o deu alumnes.

Les companyies que aquest
curs han obert les portes a
l’alumnat són Clariant, Consorci
d’Aigües de Tarragona, Ercros,
IQLIT, Maystar i Repsol. Aquest
és el primer grau amb formació
dual que es farà a la URV, però la
voluntat és que en els propers
cursos se n’hi afegeixin més.

La Universitat Rovira i Virgili ha estrenat la formació dual en el
grau de química, la primera que s’imparteix a tot l’Estat
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