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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 participar en 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
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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).

Sortides professionals
• 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.

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.

Organització de la Producció

Electrònica de Potència

Línies Elèctriques

Regulació Automàtica

Màquines Elèctriques II

Instal·lacions Elèctriques i Automatització Industrial

Centrals Elèctriques i Energies Renovables

Instal·lacions Elèctriques de BT, MT i AT

Sistemes Elèctrics de Potència

Accionaments Elèctrics

Disseny de Màquines i Dispositius Elèctrics*

Vehicles Elèctrics i Híbrids*

Sistemes Fotovoltàics i Eòlics*

Luminotècnia*

Gestió de Sistemes Elèctrics de Potència i Estalvi 
d’Energia Elèctrica*

Writing Skills for Engineering*

Academic and Professional Communication Skills*

Treball de Fi de Grau

El grau en Enginyeria Elèctrica et proporcionarà els coneixements necessaris 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.

Què cursaràs?

Sostenibilitat i Accessibilitat

Física I

Fonaments Matemàtics

Informàtica

Química

Expressió Gràfica

Equacions Diferencials

Càlcul Avançat

Física II

Estadística

Empresa

Sistemes Elèctrics

Fonaments d’Enginyeria Tèrmica

Mecànica de Fluids

Fonaments d’Automàtica

Sistemes Mecànics

Sistemes Electrònics

Màquines Elèctriques I

Circuits Elèctrics

240 
ECTS

* Optativa

Tècniques de Manteniment i Diagnòstic en Motors
i Accionaments Elèctrics*

Gestió de Projectes

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
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Academic Skills for Project Development* 6

Language Practice for International Students* 3

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Quadrimestre 4

Quadrimestre 5

Quadrimestre 6 Quadrimestre 8

Quadrimestre 7

Ciència de Materials

6

Accessibilitat Aplicada*

Sostenibilitat Aplicada*

6

6


