
 

Aquestes FAQS han estat elaborades recollint les preguntes realitzades pels estudiants           

potencials del Grau durant la Jornada de Portes Obertes de l’ETSEIB. 

 

Quina és la data d’inici de les classes? 
Es preveu començar durant les primeres setmanes de setembre, però aquest curs la data d’inici               

dependrà de les dates en les quals es facin les PAU i la matrícula universitària. 

 

Quins són els horaris que es fan normalment a primer curs? 
Hi ha horaris de matí (entre les 8h i les 15h) i horaris de tarda (entre les 15h i les 20h). 

 

Hi ha problemes amb l’elecció d’horaris de matí? Com es decideix l’ordre de             

matrícula?  
L’ordre en què us matriculareu en el primer quadrimestre del Grau en Enginyeria en Tecnologies               

Industrials (GETI) està fet en funció de la nota que heu obtingut a les PAU. Per tant, alguns estudiants                   

podrien veure’s obligats a matricular-se en horari diferent al que desitgen. 

No obstant això, aquest ordre de matrícula es renova cada quadrimestre; és a dir, en l’ordre de                 

matrícula del següent quadrimestre es tindran en compte les notes del primer quadrimestre, no la nota                

de les PAU. 

 

Hi ha preferència a l'hora d'escollir els horaris per treball, per malaltia, per esport              

d’elit...? 
Els canvis de grup tan sols es poden assegurar a estudiants que per raons mèdiques necessiten un                 

determinat horari. Si encara queden places lliures després d’aquests canvis, es dona preferència a              

estudiants en aquestes situacions, analitzant cas per cas. 

 

Quin és el procediment en relació a les convalidacions si vens d’uns altres estudis              

universitaris? 
Hi ha dues vies per entrar en el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) amb estudis previs                  

universitaris. 

La primera via és per preinscripció universitària amb la nota de tall de les PAU; en aquest cas, un cop                    

matriculat, l’estudiant demana un estudi de convalidacions que fan els sotsdirectors acadèmics. 

L’altra via és per trasllat d’expedient, amb un estudi previ de convalidacions que fan els sotsdirectors                

acadèmics. El nombre de places per a aquesta via és molt reduït (10 places per any) i es concedeixen                   

sobre tot a estudiants amb un nombre de crèdits convalidables més elevat. 

 

Quants alumnes hi ha per classe? 
Als estudis del GETI hi accedeixen 400 alumnes, que juntament amb els repetidors, es reparteixen en 10                 

grups de primer curs. 

 

On puc trobar informació de les assignatures? 



 

Totes les assignatures que estan als plans d’estudis de les titulacions impartides a l’ETSEIB tenen una                

fitxa docent que es pot consultar, i on es troba tota la informació (professorat, contingut, mètode de                 

qualificació, hores de pràctiques, etc.). Les fitxes docents de les assignatures del GETI les podeu               

consultar a: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/graus/pla-destudis-geti 

 

Puc superar la fase inicial del grau sense haver cursat Química al batxillerat? 
El pla d’estudis inclou en el primer curs dues assignatures de química. Estan dissenyades per tal de                 

poder-les superar tot i no haver cursat química en el batxillerat. El professorat de química de l’ETSEIB és                  

conscient que un percentatge relativament elevat d’alumnes no ha fet química al batxillerat. Per això, un                

cop matriculats, a la intranet docent de l’Escola tindreu el material amb els conceptes bàsics de química                 

que necessiteu (amb classes de repàs de teoria, problemes i exercicis autoavaluats).  

 

Puc superar la fase inicial del grau sense haver cursat Tecnologia al batxillerat? 
El pla d’estudis no inclou cap assignatura de tecnologia en el primer curs. No obstant, alguns dels temes                  

de les dues assignatures de física poden tenir-hi relació, però no haver cursat tecnologia en el batxillerat                 

no impedeix superar-les.  

 

Hi ha crèdits per a esportistes?  
Sí, es poden reconèixer fins a 6 crèdits ECTS per activitats esportives. Consulteu la taula d’activitats                

reconegudes a: 

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/tramits-convalidacions-i-reconeixements/reconeixement-cre

dits-optatius-Q8grau 

 

Es pot començar en el GETI i després passar-se al Grau en Tecnologies Industrials i               

Anàlisi Econòmica (GTIAE)? 
Tan sols es pot passar d’un grau a l’altre si amb la nota de les PAU l’estudiant hauria pogut entrar en el                      

GTIAE i, a més a més, si ha superat al menys 30 crèdits ECTS que puguin ser convalidats al GTIAE. 

 

Existeix la figura del tutor? 
La tutorització dels alumnes de primer curs la fan els sotsdirectors acadèmics, que tenen una àmplia                

experiència en les dificultats que hi poden haver en aquest primer curs. En el cas d’estudiants                

Esportistes d’Alt Nivell o estudiants amb necessitats específiques, es nomenen professors tutors            

específics. 

 

Els projectes d'escola són optatius? 
Els projectes d'Escola són voluntaris i la seva dedicació està reconeguda amb crèdits ECTS.  

 

Et pots apuntar al projecte d’escola Formula Student si ets estudiant de primer             

any? 
No, has d’haver superat la fase inicial (primer curs). De fet, convé començar a partir de tercer curs. 

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/graus/pla-destudis-geti
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/tramits-convalidacions-i-reconeixements/reconeixement-credits-optatius-Q8grau
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/tramits-convalidacions-i-reconeixements/reconeixement-credits-optatius-Q8grau


 

 

De què depèn que t'agafin al projecte Formula Student? 
Hi ha un procés de selecció basat en l’expedient acadèmic, el rendiment acadèmic, la motivació de                

l’estudiant i una entrevista personal.  

 

Quins altres projectes d'estudiants hi ha a l’ETSEIB a part de Formula Student? 
Podeu trobar la informació a     

https://etseib.upc.edu/ca/universitat-empresa/patrocini/projectes-singulars. 

A banda d’aquests projectes, el Fòrum d’empreses també és un projecte d’escola portat per estudiants  

(https://www.forumetseib.upc.edu) 
 

Si un cop començat el GETI vull canviar a una altra enginyeria, es convaliden              

assignatures? 
Habitualment, sí, però la convalidació depèn de l’Escola de destí, no de la de sortida. 

 

Hi ha algun doble grau a la UPC d'industrials amb física? 
Sí, hi ha un doble grau que inclou el GETI i el Grau en Enginyeria Física. Els dobles graus dintre de la UPC                       

estan gestionats pel Centre de Formació Interdisciplinària Superior de la UPC (CFIS); podeu trobar més               

informació (dobles graus, durada, requisits, etc.) a: https://cfis.upc.edu/ 

 

Com funciona la doble titulació d'ADE (UOC) i Enginyeria Industrial?  
Hi ha dues possibilitats per fer els estudis d’ADE a la UOC i Enginyeria Industrial a l’ETSEIB, però no hi ha                     

un doble grau pròpiament dit. Les dues possibilitats les podeu trobar a la següent adreça: 

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/dobles-titulacions/grau-upc-master-upc-grau-uoc 

 

Hi ha la possibilitat d'escollir el país on vols anar de mobilitat? 
Sí, existeix aquesta possibilitat; de fet, l’estudiant fa una sol·licitud dels llocs on voldria anar a fer                 

mobilitat per ordre de preferència. No obstant això, s’ha de tenir en compte que en la majoria de                  

escoles o universitats estrangeres hi ha un nombre de places limitat i les places les concedeix l’ETSEIB en                  

funció de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Si no hi ha places en la universitat demanada en primera                 

instància es passaria a la segona segons l’ordre de preferència de l’estudiant. 

 

Sabem que mitjançant aquest grau tenim un accés directe al màster, què vol dir              

això? 
L’accés al Máster Universitari en Enginyeria Industrial està regulat per BOE i hi tenen accés directe, és a                  

dir sense haver de cursar complements de formació que allarguen la durada de l’estudi, només algunes                

titulacions regulades. El GETI n’és una i en el moment de l’admissió és la que té prioritat per obtenir                   

plaça. 

 

Si es fa el Grau en Enginyeria de Materials, es pot fer el màster d'industrials? 

https://etseib.upc.edu/ca/universitat-empresa/patrocini/projectes-singulars
https://cfis.upc.edu/
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/dobles-titulacions/grau-upc-master-upc-grau-uoc


 

Es pot demanar l’admissió al MUEI a partir d’haver-se graduat en una grau en enginyeria, però s’ha de                  

tenir en compte que hi ha uns criteris que ponderen els coneixements adquirits en un grau per tal                  

d’ordenar els estudiants que sol·liciten matricular-se en el Màster. Això vol dir que és possible que,                

tenint en compte el nombre de places del MUEI i la demanda, alguns estudiants que hagin fet un grau                   

diferent al GETI poden no ser admesos.  

 

Per tenir atribucions professionals d’enginyer industrial he de tenir el GETI i el             

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI). En cas de fer un doble grau             

també és necessari fer el màster per ser enginyer industrial amb atribucions? 
Sí, perquè les atribucions professionals només les dona el MUEI. 


