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   Treu el millor de tu. 
Vine a la UPC de Vilanova

escola Politècnica Superior d'enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú
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Per a més informació:  
epsevg.upc.edu
promocio.epsevg@upc.edu

Segueix-nos a:  

      @UPCVilanova

      @upcvilanova      

      @upcvilanova

Dona accés a màsters nacionals 
i internacionals relacionats amb 
els estudis cursats.



93%GRAU en 
enGInYeRIA De 
DISSenY InDUSTRIAL 
I DeSenVOLUPAMenT 
DeL PRODUCTe

Sortides professionals
Podràs desenvolupar la teva professió 
en àmbits com:
•	Anàlisi i diagnòstic de productes        

i processos en empreses de tots els 
sectors industrials, departaments 
tècnics, de disseny, d’investigació       
o de projectes, i de desenvolupament 
de nous productes.

•	Anàlisi de mercats i detecció 
d’oportunitats per a nous productes; 
diagnòstics en innovació i estratègia 
d’empresa.

•	Composició i anàlisi de formes; 
modelització, simulació                             
i desenvolupament de models                   
i prototips.

•	Ergonomia i estètica industrial de 
productes i processos industrials.

•	Empreses de consultoria i assessoria.
•	Exercici lliure de la professió, 

desenvolupant serveis de consultoria 
i assessoria en empreses de l’àmbit 
del disseny.

•	Administració pública.
•	Docència i recerca.

Model docent
El model pedagògic 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 
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. 

Amb el grau en Enginyeria de Disseny 
Industrial i Desenvolupament del 
Producte et formaràs com a professional 
qualificat per desenvolupar activitats de 
disseny industrial i crear nous productes, 
conceptes i serveis que aportin valor afegit 
al sistema productiu.
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.

Obtindràs l’experiència projectiva necessària per 
a la planificació i el desenvolupament de tot el 
procés de vida d’un producte, i les competències 
clau per establir i desenvolupar els aspectes 
operatius, funcionals, tècnics, constructius, 
estètics i comunicatius que en facilitin la 
producció i comercialització. Aprendràs a 
generar models i prototips virtuals i físics, a 
utilitzar eines manuals i informàtiques per al 
càlcul i l’expressió artística i industrial, a tractar 
la informació gràfica i a saber analitzar i valorar 
l’impacte social i mediambiental de les solucions 
tècniques.

11+60+300
convenis per realitzar 
pràctiques en empreses

acords de mobilitat
internacional amb més 
de 25 països

grups de recercadels titulats i titulades de la UPC 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)

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

240 ECTS

Obligatòries

1r quadrimestre

2n quadrimestre 2n quadrimestre

1r quadrimestre
1r curs 2n curs

Física I 6

Fonaments Matemàtics 6

Informàtica 6

Química 6

Sostenibilitat i Accessibilitat 6

Estadística 6

Expressió Artística 6

Maquetació i Prototipatge 6

Mecànica 6

Taller de Disseny I 6

Ciència dels Materials 6

Estètica 6

Expressió Gràfica 6

Física II 6

Matemàtiques per al Disseny 6

Disseny i Representació Tècnica 6

Elasticitat i Resistència dels Materials 6

Empresa 6

Sistemes Elèctrics 6

Taller de Disseny II 6

2n quadrimestre

2n quadrimestre

1r quadrimestre
3r curs

1r quadrimestre
4t curs

Disseny Assistit per Ordinador 6

Disseny Bàsic 6

Disseny Gràfic 6

Processos de Fabricació 6

Sistemes Electrònics Pel Disseny 6

Màrqueting i Producció 6

Optatives* 24

Disseny de Mecanismes 6

Disseny i Producte 6

Gestió de Projectes 6

Metodologia del Disseny 6

Taller de Disseny III 6

Optativa** 6

Treball de Fi de Grau 24

* Academic and Professional Communication Skills / Aplicacions 
 Electròniques / Disseny Electrònic / Disseny Inclusiu i Disseny Central 
 en l’Usuari / Disseny de Màquines Assistit per Ordinador / Disseny 
 i Prototip de Motllos i Matrius / Enginyeria de la Usabilitat 
 i l’Accessibilitat / Fiabilitat i Integritat dels Productes Industrials / 
 Interacció Persona-Sistema / Selecció de Materials en el Disseny 
 Industrial / Writing Skills for Engineering, etc.
** Academic Skills for Project Development / Accesibilitat Aplicada / 
 Language Practice for International Student / Sostenibilitat Aplicada, etc.

Obligatòries
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