


* Benvinguts a L’ETSEIB 

A càrrec de Carme Pretel 
Sotsdirectora de Relacions Institucionals i Promoció de l’ETSEIB 

http://tv.upc.edu/continguts/etseib 
Vídeo presentació ETSEIB 
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http://tv.upc.edu/continguts/etseib


* La Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Referent en la formació tecnològica a 
Catalunya 

30000 estudiants / 5000 titulats (per any) 

24 centres en 8 ciutats catalanes 

Més de 70 titulacions de grau 
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* Graus en l’àmbit de les tecnologies industrials 

 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
Grau en Enginyeria Química 
Grau en Enginyeria de Materials 

A l’ETSEIB 

A la UPC 

Grau en Enginyeria Biomèdica, de l’Energia, 
Mecànica, Elèctrica, Electrònica Industrial i 
Automàtica, Química (5 itineraris)… 
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Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 

Màster Enginyeria Industrial + 
30  

ECTS 

4 anys 
= 

240 ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

18 
ECTS 

TFG 
12  ECTS 

2 anys 
= 

120 ECTS 
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* Enginyeria Industrial 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

18 
ECTS 

TFM 
12  ECTS 

30  
ECTS 
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* Què són les atribucions professionals? 

 
Les atribucions professionals defineixen els àmbits en què un 
professional pot desenvolupar la seva activitat, i estableixen les 
condicions per a aquest desenvolupament, fixant les limitacions 
qualitatives o quantitatives que puguin existir. En general, sol ser 
l'Administració qui estableix les atribucions. 
 
A Espanya, no totes les professions tenen assignades atribucions 
pròpies, predominen les derivades dels ensenyaments tècnics 
com l'arquitectura i enginyeries, encara que també tenen 
atribucions les ocupacions relacionades amb el dret (advocats, 
notaris) i el món de la salut (medicina, infermeria, 
veterinària...). 



Les competències depenen del coneixement que s'adquireix al 
llarg de la vida, ja sigui a través dels estudis universitaris, de 
l’experiència professional o de qualsevol altra via 
d’aprenentatge. 
 
Per aconseguir una atribució no només es necessita el 
coneixement, a més cal un document que acrediti que es pot fer 
ús d'aquesta destresa. A Espanya, el títol acadèmic oficial és el 
document que confereix les atribucions específiques. Així, les 
atribucions s'adjudiquen de per vida un cop s'adquireix un títol 
(encara que no es tingui experiència). 
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* Competències i Atribucions 

¿     ? 



Grau en Enginyeria Química Màster Enginyeria Química + 
30  

ECTS 

4 anys 
= 

240 ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

6 
ECTS 

TFG 
24 ECTS 

2 anys 
= 

120 ECTS 
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* Enginyeria Química 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

18 
ECTS 

TFM 
12  ECTS 

30  
ECTS 



Grau en Enginyeria de Materials + 
30  

ECTS 

4 anys 
= 

240 ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

18 
ECTS 

TFG 
12  ECTS 

2 anys 
= 

120 ECTS 
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* Enginyeria de Materials 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

30  
ECTS 

18 
ECTS 

TFM 
12  ECTS 

30  
ECTS 

Màster Enginyeria de Materials 



Nuclear 

* Altres Estudis 

Automoció 

Organització 

Biomèdica 

Automàtica i Robòtica 

Seguretat i Salut en el Treball 

Supply Chain 

Programes de Doctorat i Recerca 

Altres 
Màsters 
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* Coneixements i capacitats adquirides 

Coneixements 

 Àmplia formació tecnológica 

 Sòlida formació científica 

 Formació multidisciplinar 
 Bona formació en economia i gestió 
 Tecnologia aplicada 
 Especialització en àrees específiques 

Capacitats 

 Treball autònom 

 Investigar i millorar  

  Anàlisi i síntesi 

 Resolució de problemes  

 Gestió de la informació  

 Organització i planificació 

 Presa de decisions 
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* … i habilitats i actituds 

Habilitats 

 Comunicació oral i escrita 

 Treball en equip 

 Relacions interpersonals 

 Treball en context internacional 

 Adaptació a noves situacions 

 Creativitat 

Actituds 

 Raonament crític i objectiu 

 Lideratge 

 Compromís ètic 

 Compromís social i mediambiental 
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* Quants entrareu… 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
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Grau en Enginyeria Química 

Grau en Enginyeria de Materials 

450 

75 

40 

¿? 



* Com entrareu… 

 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Grau en Enginyeria Química 

Grau en Enginyeria de Materials 

9.39 

8.31 

7.41 

Notes de tall curs 2014-2015 
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* On entrareu… Fase Inicial 

Q1 Q2 
 

ÀLGEBRA LINEAL GEOMETRIA 

CÀLCUL I CÀLCUL II 

MECÀNICA FONAMENTAL TERMODINÀMICA FONAMENTAL 

QUÍMICA I QUÍMICA II 

FONAMENTS D’INFORMÀTICA EXPRESSIÓ GRÀFICA 
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* I desprès què? 

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-geti 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-geq 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química  

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-gem 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Materials 
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* I desprès què? 

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-geti 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
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* I desprès què? 

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-geq 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química  
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* I desprès què? 

http://www.etseib.upc.edu/ca/pla-destudis-gem 
Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Materials 
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* Què més trobaràs a l’ETSEIB? 

Estudiar a l’estranger 

Pràctiques en empreses 

Seminaris impartits per experts 

I+D amb instituts i departaments 

Incorporació al mercat laboral 

60 % estudiants 

> 800 convenis / any 

Febrer a l’ETSEIB 

TFG/ TFM / PFC 

FÒRUM 

Projectes d’escola Fórmula/Moto Student 
RSC Challenge/ Smart Moto 
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* Espais i equipaments 
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* Vida estudiantil 

 Actuacions Musicals 
Teatre 

Cinema 
ESN – Erasmus Student Network 

Club de Lectura 
Delegació d’Estudiants 

Esports 
Modelisme 

Festa de l’Escola 
Dia de la Música 
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* Sortides professionals 

 

 
Existeix una important demanda de 
professionals de l’enginyeria industrial i 
les seves diverses especialitzacions per 
part de la societat i el seu teixit 
productiu. 

Actualment, la majoria dels titulats troben feina en menys d’un any 
des de la seva graduació (taxa d’ocupació pràcticament del 100%). 
 
Les sortides professionals dels titulats són molt àmplies pel caràcter 
transversal d’aquest tipus de formació. 
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* Sortides professionals 
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* Sortides professionals 
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* Sortides professionals 

 

 

 
 Direcció i gestió de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i 

centres tecnològics de sectors industrials tan diversos com 
l’energia, l’automoció, la siderúrgia i metal·lúrgia, la química, la 
robòtica, la indústria de l’automòbil i del ferrocarril, la construcció 
metàl·lica, mecànica i elèctrica, els materials intel·ligents, la 
nanotecnologia o la bioenginyeria, entre d’altres. 
 

 Projecte, càlcul i disseny de productes, processos, instal·lacions i 
equipaments. 

 
 Planificació estratègica, gestió de la qualitat i gestió 

mediambiental. 
 

 Recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i 
metodologies.  
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* Sortides professionals 

El màster habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer 
industrial i dóna les atribucions professionals corresponents. 
 
La formació tecnològica pluridisciplinària obtinguda permet la seva 
incorporació a tot tipus de projectes de l’àmbit industrial. 
 
Els titulats podran exercir la seva activitat professional en empreses, 
institucions i centres de recerca de diferents àmbits tecnològics, així 
com en l’administració pública. Les professions que pot dur a terme 
l’enginyer industrial són les següents: 
 
Responsable de projecte 
Responsable de producte 
Responsable d’operació i explotació econòmica de grans instal·lacions 
Consultor i assessor 
Direcció general, tècnica o de gestió d’organitzacions 
Direcció de planificació estratègica, de sistemes de qualitat, de producció i de 
  gestió mediambiental 
Direcció, planificació i supervisió d’equips multidisciplinaris 
Recerca, desenvolupament i innovació industrial 
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* Sortides professionals 
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