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Antecedents 
 

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) imparteix actualment 
les següents titulacions de grau: 

 Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 

 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 

 Grau en Enginyeria Elèctrica  

 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

 Grau en Enginyeria Mecànica 

 Grau en Enginyeria Química 

D’aquestes titulacions, el centre oferta des del passat any entrada comuna per 
preinscripció per a totes les titulacions de l’àrea industrial més el Grau en Enginyeria 
de Recursos Energètics i Miners, ja que totes elles tenen el primer any acadèmic comú 

(fase inicial de 60 ECTS), a excepció del Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i 
Miners, on al 2n quadrimestre hi ha una assignatura, concretament l’assignatura 

Matemàtiques II, que és específica per a aquesta titulació. 
 
Tal i com estableix la normativa acadèmica general, els centres docents poden establir 

accessos per preinscripció comuns a més d’un dels plans d’estudis que imparteixen. 
Quan l’estudiant ha accedit per l’entrada comuna obté l’accés a la titulació que vol 

cursar un cop superada, com a mínim, la fase inicial dels estudis. 
 

Tenint en compte que en el cas del Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i 
Miners, la fase inicial no és la mateixa que la de les titulacions de l’àrea industrial, ja 
que hi ha una assignatura diferent, i atès que la decisió de l’Escola és mantenir 

l’entrada comuna per totes les titulacions, s’ha de modificar el pla d’estudis del  Grau 
en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  

 

 
Proposta d’acord 

 
Es proposa aprovar la modificació del Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i 
Miners, substituint l’actual assignatura Matemàtiques II amb codi 330194, per  
Matemàtiques II amb codi 33056 de l'àmbit industrial, i adaptar els continguts en la 

mesura que sigui necessari. 
 

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-de-recursos-energetics-i-miners-manresa-epsem
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-de-sistemes-tic-manresa-epsem
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-electrica-manresa-epsem
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-electronica-industrial-i-automatica-manresa-epsem
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-mecanica-manresa-epsem
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-quimica-manresa-epsem
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