GRAU en

enGinyeRiA
eLÈCTRiCA
Aquest grau t’habilita per a la professió
regulada de:
• Enginyer/a tècnic/a industrial.
• Enginyer/a industrial, cursant el màster
universitari en Enginyeria Industrial.

Podràs continuar la teva formació
accedint al màster universitari en Enginyeria
de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
i a altres màsters nacionals i internacionals
relacionats amb els estudis cursats.

Servei de Comunicació de la UPC, 2020 (10031). Imprès en paper ecològic. Publicació merament informativa.
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convenis de cooperació
educativa per fer
pràctiques en empreses

Enginyeria
ELÈCTRICA
El grau en Enginyeria Elèctrica et
proporcionarà els fonaments tecnològics
necessaris, relacionats amb la generació
i distribució de l’energia elèctrica,
i el control i protecció dels sistemes
elèctrics. Cursaràs aquest grau a l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), un centre
amb més de cent anys d’història.

Què cursaràs?

Aquests estudis t’aportaran els coneixements per
projectar, planificar i supervisar màquines, aparells
i equips elèctrics. Adquiriràs les competències per
dirigir i gestionar projectes d’enginyeria vinculats
amb els sistemes elèctrics, les instal·lacions
d’alta, mitja i baixa tensió, l’automatització
de màquines i línies de producció industrial,
i la generació, transport, distribució i utilització
de l’energia elèctrica. Àmbits emergents com
la tracció elèctrica o bé el desenvolupament
de les energies renovables també formen part
dels objectius formatius del grau.

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions.
Informació actualitzada a: upc.edu

1r curs

240 ECTS

de titulats i titulades en aquest grau treballen
Font: 6a enquesta d’inserció laboral dels titulats i titulades de
les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

convenis de mobilitat
internacional en 25 països

Model docent

Podràs desenvolupar la teva professió
en àmbits com:
• Direcció i gestió de projectes
d’enginyeria vinculats al disseny,
anàlisi, construcció, verificació
i manteniment de sistemes i equips
relacionats amb la generació, transport
i distribució d’energia elèctrica.
• Anàlisi, disseny, assaig i control
d’instal·lacions elèctriques
domèstiques i industrials.
• Gestió dels sistemes elèctrics de
potència, instal·lacions
i accionaments elèctrics.
• Disseny, instal·lació i manteniment
de projectes electromecànics,
d’automatització i línies de producció
industrial.
• Gestió energètica i mediambiental.
• Generació d’energia en sistemes
eòlics i fotovoltaics.
• Elaboració d’informes tècnics
d’assessorament i viabilitat.
• Projectes de gestió, organització,
planificació i control de qualitat.
• Docència i recerca.

El model pedagògic de l’Escola es
basa en el treball multidisciplinari de
caire pràctic a través de projectes reals,
amb l’aplicació de noves metodologies.
Rebràs orientació a través d’un pla
de tutorització al llarg de la trajectòria
acadèmica, amb un contacte directe
i proper amb l’equip docent. A més,
podràs participar en competicions
internacionals de disseny i construcció
de vehicles.

Pràctiques en empreses
Les pràctiques en empreses et
permetran aplicar i complementar els
coneixements adquirits a l’aula. Així
mateix, el fòrum Face2Face et facilitarà
el contacte directe amb les empreses.

Internacionalització
El programa European Project
Semester (EPS), que podràs realitzar a
l’Escola o en una universitat estrangera,
et permetrà desenvolupar un projecte
real amb una empresa. T’integraràs en
un equip de treball internacional amb
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Obligatòries

l’anglès com a llengua vehicular.
Aquest programa dona una rellevància
especial al disseny industrial, amb
cursos i projectes específics. Amb
els acords de mobilitat internacional,
podràs cursar una part dels estudis
a l’estranger o bé realitzar pràctiques
professionals.

Recerca i transferència
de tecnologia
El coneixement generat pels grups de
recerca del Campus contribueix a la
capacitat d’innovació i de competitivitat
de les empreses. En realitzar el treball
de fi de grau, podràs mantenir una
col·laboració directa amb els equips
d’investigació.

Activitats
complementàries
L’Escola promou les iniciatives
i els projectes de l’estudiantat, tant
de caràcter tecnològic com social.
A més, tindràs al teu abast activitats
culturals, socials i esportives, que
enriquiran la teva vida universitària.
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* Academic and Professional Communication Skills / Disseny de Màquines
i Dispositius Elèctrics / Gestió de Projectes / Gestió de Sistemes
Elèctrics de Potència i Estalvi d’Energia Elèctrica / Luminotècnia /
Sistemes Fotovoltaics i Eòlics / Tècniques de Manteniment i Diagnòstic
en Motors i Accionaments Elèctrics / Writing Skills for Engineering, etc.
** Academic Skills for Project Development / Accesibilitat Aplicada /
Language Practice for International Student, etc.
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