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Estructura dels estudis

3

Els estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles: Grau, Màster i 
Doctorat.

• Estudis de Grau (3 o 4 anys, excepte el Grau en Arquitectura 5 anys):
formació que capacita per a la incorporació al món laboral.

• Estudis de Màster (1 o 2 anys): formació especialitzada orientada al món
professional o a la recerca.

• Estudis de Doctorat (3-4 anys): formació avançada en tècniques de
recerca.



Model d’aprenentatge
Característiques:

• Situar l’estudiantat al centre del procés d’aprenentatge

• Planificar la docència tenint en compte la dedicació de l’estudiantat (treball
en grup, realització de debats, casos pràctics, presentacions...) 25 h = 1 ECTS

• Dissenyar les titulacions en funció de les competències que l’estudiantat ha
d’assolir, incloent tant les competències genèriques com les específiques.

• Emprenedoria i innovació

• Sostenibilitat i compromís social

• Comunicació eficaç oral i escrita

• Treball en equip

• Ús solvent de recursos d’informació

• Aprenentatge autònom

• Tercera llengua



Model d’aprenentatge
Pràctiques en empresa: es potencia l’adquisició d’experiència professional
durant els estudis a través de convenis de cooperació educativa.

• El curs passat es van realitzar prop de 3000 convenis de cooperació educativa
amb empreses (a l’ETSEIB més de 1000).

Programes de mobilitat: es promouen les estades a universitats estrangeres.

• Cada any gaudeixen d’aquesta experiència més de 2800 estudiants,
completant els seus estudis a l’estranger o fent pràctiques a empreses
internacionals (a l’ETSEIB més de 600).



L’Enginyeria Industrial a la UPC
La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució 
pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, 
l’arquitectura, les ciències i la tecnologia.

Referent en la formació tecnològica a 
Catalunya

≈30000 estudiants / 5000 titulats (per any)

20 centres en 6 ciutats catalanes

64 titulacions de grau



L’Enginyeria Industrial a la UPC
Graus en l’àmbit de les Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Bachelor’s Degree in Industrial Technologies 
and Economic Analysis

A l’ETSEIB

A la UPC

Grau en Enginyeria Biomèdica, de l’Energia, 
Mecànica, Elèctrica, Electrònica Industrial i 
Automàtica, Química, Materials…



COMUNITAT
ETSEIB

3000
estudiants de grau i màster 
universitari

424
personal docent
i investigador 140

personal d’administració
i serveis

2200
estudiants de grau 

800
estudiants de màster universitari 

350
titulats de grau

214
titulats de màster universitari 

Jornada de portes obertes 30.03.19



ESTUDIS

2
graus
universitaris

9
màsters 
universitaris 

5
màsters universitaris 
KIC InnoEnergy 

18 
programes 
internacionals 
de doble 
titulació

5
programes de màster de
doble titulació amb M.U.
en Enginyeria Industrial

4 
titulacions 
interuniversitàries
amb UB i UOC 

586 
estudiants en 
mobilitat 

Jornada de portes obertes 30.03.19



UNIVERSITAT
EMPRESA

458 
empreses amb conveni de
col·laboració de pràctiques

987 
estudiants en pràctiques

1450 
convenis de cooperació 
educativa

4
càtedres d’empresa

SEAT
ARGOS

Mecalux
JG

2
aules d’empresa

Schneider
LG

177 
empreses 
col·laboradores

Jornada de portes obertes 30.03.19



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
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

30 
ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

18
ECTS

TFM
12  ECTS

30 
ECTS



Industrial Technologies and Economic Analysis 
ETSEIB-UPF

Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (anglès)

30 
ECTS

4 anys
=

240 ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

18
ECTS

TFG
12  ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

30 
ECTS

Màster Universitari en 
Enginyeria Industrial

Màsters Universitaris de 
l’àmbit de l’economia



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB

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...).

En relació a l’enginyeria, no tots els títols d'enginyeria tenen atribucions 
professionals, només tenen atribucions aquells títols per als quals una 
disposició legal atribueix competències específiques.

Què són les atribucions professionals?



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
Competències i Atribucions

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).



¿?
Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
Quants entrareu?

400Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

50Bachelor’s degree in Indusrial Technologies and 
Economic Analysis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Com entrareu? Per PAU

Notes de tall curs 2019-2020

9,70

12,02
Bachelor’s degree in Indusrial Technologies and 
Economic Analysis



On entrareu? Fase Inicial
Enginyeria en Tecnologies Industrials
ÀLGEBRA LINEAL GEOMETRIA

CÀLCUL I CÀLCUL II

MECÀNICA FONAMENTAL TERMODINÀMICA FONAMENTAL

QUÍMICA I QUÍMICA II

FONAMENTS D’INFORMÀTICA EXPRESSIÓ GRÀFICA

Enginyeria Industrial a l’ETSEIB

Industrial Technologies and Economic Analysis
CALCULUS I CALCULUS II

ALGEBRA AND GEOMETRY PHYSICS II

PHYSICS I INTRODUCTION TO GAME THEORY

CHEMISTRY INTRODUCTION TO MICROECONOMICS

PROGRAMING PROBABILITY AND STATISTICS



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
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

Habilitats Actituds

• Comunicació oral i escrita
• Treball en equip
• Relacions interpersonals
• Treball en context internacional
• Adaptació a noves situacions
• Creativitat

• Raonament crític i objectiu
• Lideratge
• Compromís ètic
• Compromís social i mediambiental



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
Què més trobareu 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

> 1000 convenis / any

Febrer a l’ETSEIB

TFG/ TFM

FÒRUM

Projectes d’Escola Fórmula Student
Moto Student (combustió i elèctric)



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
Espais i equipaments



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
Vida estudiantil

Teatre
ESN – Erasmus Student Network

Club de Lectura
Delegació d’Estudiants

Esports
Festa de l’Escola
Dia de la Música

BEST
IAESTE

SOS ETSEIB



Enginyeria Industrial a l’ETSEIB
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 superior al 95%).

Les sortides professionals dels titulats són molt àmplies pel 
caràcter transversal d’aquest tipus de formació.



Sortides professionals

Font: El Periódico, 6 de juliol de 2017 Font: Técnica Industrial, març de 2016

Enginyeria Industrial a l’ETSEIB



Sortides professionals

Font: La Vanguardia, 25 de novembre de 2014

Enginyeria Industrial a l’ETSEIB



Sortides professionals

Font: Universia, 9 de maig de 2018

La demanda de ingenieros industriales se 
encuentra en pleno crecimiento

Font: La Vanguardia, 8 de gener de 2017 

Enginyeria Industrial a l’ETSEIB



Inclusió a la UPC: Suport a l’estudiantat

Si ets un estudiant amb discapacitat i/o trastorns
permanent o temporal, et podem ajudar en:
- Reserva d’accés a la universitat
- Matrícula gratuïta
- Ajuts a l’estudi i beques
- Adaptacions curriculars

Posa’t en contacte amb nosaltres emplenant la sol·licitud
que trobaràs en la secretària de l’escola de la UPC o al 
web: www.upc.edu/igualtat/discapacitat
O al correu:  atencio.discapacitats@upc.edu

També pots contactar amb l’Oficina d’Inclusió UPC: 
https://inclusio.upc.edu/ca/serveis
oficina.inclusio@upc.edu

Jornada de portes obertes 12.02.20

http://www.upc.edu/igualtat/discapacitat
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