
GRAU En 

EnGInYERIA
MECÀnICA

EPSEVG
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú
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Contacta amb nosaltres:  

Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú
Escola Politècnica Superior 
de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Víctor Balaguer, 1 
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 896 72 48 / 93 896 77 01

promocio.epsevg@upc.edu
www.epsevg.upc.edu

www.facebook.com/upcvilanova

@UPCVilanova

@upcvilanova

Com arribar-hi:  

Amb REnFE i àmplia xarxa d’autobús
Barcelona: 40 minuts en tren
Tarragona: 35 minuts en tren
Vilafranca del Penedès / El Vendrell: 20 minuts 
en autobús
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L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb més de cent anys d’història, és la teva porta d’entrada a l’enginyeria, 
un dels sectors amb més projecció de futur i demanda laboral. L’EPSEVG ofereix estudis en l’àmbit de l’enginyeria industrial 
i de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Graus d’àmbit industrial:
• Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
• Grau en Enginyeria Elèctrica
• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Ciències i Tecnologies del Mar (4t any)

Grau d’àmbit TIC:
• Grau en Enginyeria Informàtica, menció en Tecnologies de la Informació

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny - Barcelona 

Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica (gestionat per la Fundació Politècnica de Catalunya)

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

Recerca i transferència 
de tecnologia
Els grups de recerca del Campus promouen la innovació 
tecnològica i canalitzen l’activitat de recerca per 
contribuir al progrés tecnològic del teixit empresarial. 
En realitzar el treball de fi  de grau, podràs mantenir una 
col·laboració directa amb els investigadors.

Activitats culturals, esportives           
i socials
Enriquiràs la teva vida universitària amb propostes 
i activitats culturals, socials i esportives: cicles de 
conferències en els àmbits del disseny i l’enginyeria, 
així com activitats lúdiques i esportives. 
Promovem les iniciatives i projectes dels estudiants, 
tant de caràcter tecnològic com social.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú



Gestió de Projectes 6

Sortides professionals
• Planificació, direcció, execució i 

avaluació de projectes d’enginyeria 
relacionats amb l’enginyeria mecànica.

• Direcció, disseny, projecció, muntatge 
i manteniment de sistemes i 
instal·lacions industrials i de producció 
en l’àmbit mecànic, electromecànic, 
tèrmic i de mecànica de fluids.

• Càlcul i disseny de motors hidràulics 
 i tèrmics.
• Projectes relacionats amb les 

indústries de calor i fred industrial, 
climatització i refrigeració, tractament 
i transport de fluids.

• Disseny, gestió i manteniment 
d’equips i instal·lacions, estructures 

 i construccions industrials.
• Elaboració d’informes tècnics 

d’assessorament i viabilitat.

T’habilita 
per a l’exercici de la 
professió regulada de:
• Enginyer/a tècnic/a industrial.
• Enginyer/a industrial (cursant el 

màster universitari en Enginyeria 
Industrial).

Mobilitat internacional
Podràs participar en el programa 
European Project Semester (EPS), 
tant al campus com en una universitat 
estrangera, i realitzar un projecte real 
amb una empresa, en un equip de 
treball internacional i en el qual 
la llengua vehicular és l’anglès. 
Amb els programes de mobilitat 
internacional podràs cursar una part 
dels estudis a l’estranger o bé realitzar 
pràctiques professionals.

Orientació acadèmica 

Rebràs orientació durant els estudis: 
t’oferim atenció personalitzada a través 
d’un pla de tutorització. Gaudiràs d’un 
contacte directe i proper amb
el professorat. Afavorim el treball 
multidisciplinari de caire pràctic i basat 
en projectes reals, aplicant noves 
metodologies. Promovem la participació 
dels nostres estudiants en competicions 
internacionals de vehicles.

Pràctiques en empresa
A més de realitzar pràctiques en 
empreses, podràs participar en el fòrum 
Face2Face, una iniciativa que facilita 
el contacte directe dels estudiants 
amb les empreses.
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Teoria de Màquines

Resistència dels Materials II

Materials Estructurals

Expressió Gràfica II

Disseny de Màquines

Estructures i Construccions Industrials

Enginyeria de Fluids

Disseny i Simulació Assistit per Ordinador

Fiabilitat i Integritat dels Productos Industrials*

Tractaments de Superfícies 
per a Aplicacions Industrials*

Materials i Processos Avançats de Fabricació*

Aplicacions Electròniques*

Tècniques Experimentals i de Simulació 
d’Anàlisi de Tensions*

Disseny de Màquines Assistit per Ordinador*

Màquines Tèrmiques i Hidràuliques*

Writing Skills for Engineering*

Academic and Professional Communication Skills*

Language Practice for International Students*

Academic Skills for Project Development*

Amb el grau en Enginyeria Mecànica obtindràs una sòlida formació en el disseny, 
desenvolupament i ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció 
de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció. 
Adquiriràs els coneixements per a l’anàlisi, el càlcul, el disseny i l’assaig de màquines, 
instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials 
i sistemes productius. Rebràs una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica 
de fluids, la termotècnia, l’electricitat, l’automatització, el disseny i la construcció de 
sistemes de climatització i refrigeració industrial, i les tècniques d’enginyeria gràfica. 

* Optativa

Què cursaràs?

Sostenibilitat i Accessibilitat

Física I

Fonaments Matemàtics

Informàtica

Química

Ciència de Materials

Estadística

Empresa

Sistemes Elèctrics

Fonaments d’Enginyeria Tèrmica

Mecànica de Fluids

Fonaments d’Automàtica

Sistemes Mecànics

Sistemes Electrònics

Resistència dels Materials I

Processos de Fabricació

240 
ECTS
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Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Quadrimestre 4

Quadrimestre 5

Quadrimestre 6 Quadrimestre 8

Quadrimestre 7
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Treball de Fi de Grau 24

6
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6211 336 convenis 
de mobilitat internacional
amb més de 25 països

grups de recerca convenis de cooperació 
educativa per realitzar 
pràctiques en empreses

93%índex d’inserció laboral 
dels titulats i titulades

Sostenibilitat Aplicada*

Accessibilitat Aplicada*

Disseny Electrònic* 6

6

6

Organització de la Producció

Enginyeria Tèrmica

Física II

Expressió Gràfica

Equacions Diferencials

Càlcul Avançat


