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Rebràs una docència feta amb
entusiasme i visió de futur

Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria
Fa més de 20 anys que l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV forma
professionals en el camp de l’enginyeria. L’ETSE actualitza el catàleg de titulacions
de forma permanent per oferir aquelles amb més atractiu i projecció de futur.
La nostra vocació és contribuir de manera palpable a la millora de l’entorn
socioeconòmic mitjançant la formació de nous enginyers i enginyeres. Però, el
nostre horitzó professional va més enllà de l’entorn més proper i es projecta
internacionalment, tant pel que fa a formació i, innovació com a intercanvis científics
i projectes de recerca.
Un dels pilars del nostre projecte docent és la interacció constant amb el teixit
empresarial per oferir una formació actualitzada i orientada a l’ocupabilitat.
Alhora, l’Escola contribueix a millorar aquest teixit empresarial formant enginyers
i enginyeres altament qualificats. Així doncs, mantenim una comunicació fluida
amb la indústria i les empreses de serveis en el sector de les TIC mitjançant
reunions periòdiques amb el Consell Assessor de l’Escola, format per representants
d’empreses, de col·legis professionals i altres personalitats destacades de tots
els àmbits relacionats amb les titulacions del centre. L’alumnat de l’Escola té la
possibilitat de fer pràctiques externes en les empreses del nostre entorn, així com de
realitzar estades de mobilitat internacional a través del programa Erasmus +.
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Aprèn de forma
innovadora i propera
Gaudeix d’una comunicació personalitzada i fluida
amb el professorat i rep una docència feta amb
entusiasme, qualitat i visió de futur i que et permetrà
adquirir les habilitats i els coneixements necessaris
per avançar en la revolució tecnològica que està
canviant la nostra manera d’entendre el món.
Orienta’t a través del teu tutor o tutora, que et
guiarà en el teu aprenentatge acadèmicament i
professionalment durant tot el grau.
Descobreix els teus interessos i motivacions i sigues
capaç de dissenyar estratègies formatives que
t’acostin als teus objectius professionals a través de
l’assignatura Orientació Professional i Acadèmica,
que recentment ha estat guardonada amb la Distinció
Vicenç Vives per la innovació en el disseny del pla
docent amb la tecnologia com a element de valor
afegit i per l’orientació a l’ocupabilitat i al territori.

Gaudeix de l’última tecnologia
Disposa de les eines informàtiques més actualitzades
tant als laboratoris amb equipament tècnic modern i
com a les empreses capdavanteres del sector TIC
-Microsoft, Cisco, etc.- amb qui l’Escola té convenis.
A més, podràs ampliar el teu currículum participant
en diverses associacions d’estudiants que organitzen
concursos de robòtica i programació, col·laboren
en activitats de divulgació científica i tecnològica,
i disposen d’equipaments avançats com robots i
impressores 3D, entre d'altres.
El nostre projecte docent té vocació d'actualització
permanent, aspecte molt necessari en l'àmbit de les
tecnologies i les enginyeries, per la qual cosa una de
les nostres màximes prioritats és mantenir contacte
permanent i eficaç amb la indústria i els serveis del
sector de les TIC.

Estudia en un entorn internacional
Podràs completar la formació en una de les més
de 20 escoles tècniques d’arreu del món amb
què tenim convenis de mobilitat en el marc dels
diversos programes. Els coordinadors de mobilitat
de l’Escola t’ajudaran en la planificació i els tràmits
per organitzar la teva mobilitat.
L’Escola destaca per la internacionalització: el 10%
dels estudiants de grau i el 21% dels estudiants
de màster són internacionals, i en els darrers anys
els estudiants de l’Escola han rebut premis de
ressò internacional com ara el Google Women
Techmakers o el Hackaday Prize.

Augmenta les teves
oportunitats laborals
Segueix plans d’estudis dissenyats en col·laboració
amb les empreses i institucions del sector per
adquirir les competències i habilitats més útils per
al teu futur professional.

A l’assignatura de Pràctiques Externes que forma
part de tots els plans d’estudi de l’Escola, posa en
pràctica els coneixements que aprens a les classes
en una empresa o institució. La formació que
rebràs durant aquesta estada estarà estretament
relacionada amb els continguts dels teus estudis.
Podràs complementar la teva formació en l’entorn
laboral amb les pràctiques extracurriculars.
Amb l’ajuda dels serveis d’ocupabilitat de la URV,
planifica la teva carrera professional i aprèn a
aprofitar totes les oportunitats del mercat de treball.

Serveis i instal·lacions
L’Escola es troba al campus Sescelades, a uns 30
minuts a peu del centre de Tarragona, i al costat del
complex petroquímic més important del sud d’Europa.
Les instal·lacions estan dissenyades específicament
per assegurar-te un aprenentatge de qualitat. Faràs
pràctiques en els equipaments més complets com
el laboratori de màquines elèctriques, de robòtica
mèdica i processat de bioimatges, d’automatització
i robòtica industrial. A més, el Centre de Recursos
per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del
campus posa al teu abast un ampli ventall de
serveis per facilitar-te l’aprenentatge, com la
biblioteca, espais d’estudi individuals i per a grups
amb mitjans multimèdia, assessorament i materials
per a l’aprenentatge de llengües, i formació per
millorar les teves competències informàtiques i de
gestió de la informació.

Oferta formativa
Graus

• Enginyeria Biomèdica
• Enginyeria de Sistemes i Serveis de
Telecomunicacions
• Enginyeria Elèctrica
• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
• Enginyeria Informàtica
• Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions
Web i Mòbils

Dobles graus

• Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques
de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils
• Biotecnologia i Enginyeria Informàtica
• Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i
Serveis de Telecomunicacions
• Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica

Màsters universitaris

• Enginyeria Computacional i Matemàtica
• Enginyeria Industrial
• Enginyeria de la Seguretat Informàtica i
Intel·ligència Artificial
• Tecnologies del Vehicle Elèctric

Doctorats

• Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
de la Seguretat
• Tecnologies per a Nanosistemes,
Bioenginyeria i Energia
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GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA
Amb aquest grau seràs un enginyer especialitzat o enginyera especialitzada en les
tecnologies de la informació i les comunicacions i alhora coneixeràs i entendràs l'entorn
biomèdic. Tindràs una formació en quatre àmbits: en l'equipament i la instrumentació
associada amb el diagnòstic, monitoratge, teràpia i rehabilitació; en l'anàlisi i aplicació
de tècniques bioestadístiques en dades clíniques i òmiques; en el disseny i aplicació
de recursos TIC en telemedicina, teleoperació i gestió hospitalària, i en l'adquisició i
processament d'imatges mèdiques per a l'ajuda al diagnòstic incloent-hi les tècniques
basades en la intel·ligència artificial.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 35
Horari 1r curs: matins

Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 10,039

Perfil recomanat

Sortides professionals

Si vens de batxillerat, és recomanable que hagis fet
la branca de ciència i tecnologia perquè inclou les
assignatures de matemàtiques i física. També és
convenient que hagis cursat química i biologia com
assignatures obligatòries o optatives.

Podràs exercir la teva carrera professional en els
àmbits laborals següents:

És important que tinguis una bona expressió oral
i escrita en català i castellà i un bon nivell d’anglès
així com coneixements d'usuari de les eines d'accés
i processament de la informació.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria Biomèdica
a la URV?
Podràs fer pràctiques tant en centres de salut com
en empreses biotecnològiques, farmacèutiques,
de tecnologies mèdiques i institucions de salut
de l'entorn, per exemple l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili, l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus, l’Hospital Joan XXIII i l’Institut Català
de la Salut.

• Disseny de maquinari i programari per a
dispositius i instruments biomèdics.
• Gestió tècnica, tractament i transmissió de dades
clíniques i biomèdiques.
• Gestió tècnica i de compres en departaments
d’enginyeria d’hospitals i entitats del sector de
la salut.
• Avaluació i certificació d’instruments i dispositius
d’aplicació biomèdica.
• Tasques diverses en departaments d’R+D+I de
centres de recerca, universitats i empreses del
sector de la salut, biotecnològic i farmacèutic.
• Implementació de sistemes d’intel·ligència
artificial dedicats a la presa de decisions clíniques
basant-se en dades i imatges mèdiques.
• Elaboració de programari i metodologies per al
desenvolupament de nous fàrmacs.

Tindràs la possibilitat de fer el treball de fi de grau
de forma conjunta amb estudiants de la Facultat
de Medicina, de manera que el podràs enfocar de
forma multidisciplinària.
Al setembre tindràs classes de síntesi de
matemàtiques, física i química per què segueixis les
assignatures de primer amb èxit.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 123 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Electrònica Digital

6

Física I

6

Física Mèdica Avançada

3

Fonaments de Programació

6

Fisiopatologia

4,5

Orientació Professional i Acadèmica

6

Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades

4,5

Química

6

Tractament Digital de Biosenyals

6

Anàlisi Matemàtica

6

Xarxes de Dades i Internet

6

Biologia Cel·lular

6

Economia i Organització d’Empreses

6

Biologia Computacional
i Analítica de Dades Biomèdiques

Física II

6

Fonaments de Computadors

6

Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals

6

Anàlisi de Dades i Bioestadística

6

Biofluidomecànica

6

Fonaments de Comunicacions I

6

Programació

6

Biofísica

6

Bioquímica

6

Electrònica Analògica

3r curs

Àlgebra Lineal

3

Biomecànica I

3

Infraestructures per a Dades Massives

6

Processament d’Imatges Biomèdiques

4,5

Sensors i Instrumentació per a la Biomedicina

4,5

Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la IoT i les SC

4,5

Biomecànica II

4,5

4,5

Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I

Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II

3
4,5

Gestió d’Infraestructures per a la Salut

6

Laboratori de Sensors i Tecnologies mòbils per a la
Bioenginyeria

3

Fonaments de Comunicacions II

6

Robòtica Mèdica

Fisiologia

7,5

Optatives*

9

Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia

3

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

4,5

Innovació i Emprenedoria

4,5

Telemedicina

4,5

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’ENGINYERIA ELÈCTRICA
Amb aquest grau accediràs a la professió regulada d’enginyer tècnic industrial
o enginyera tècnica industrial i redactaràs, signaràs i desenvoluparàs projectes
que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions
elèctriques, energètiques o industrials.
Podràs treballar en projectes relacionats amb l'energia elèctrica, bé sobre
la generació a partir de fonts renovables, el transport a grans distàncies a
través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics
o la transformació a altres energies. Et podràs involucrar en aplicacions
capdavanteres i amb avançades tecnologies: superconductivitat, trens d’alta
velocitat, generació distribuïda, smart grids, energia eòlica, energia solar, vehicle
elèctric, etc. Tindràs també els coneixements necessaris per minimitzar l'impacte
ambiental d'aquestes instal·lacions i per utilitzar les tecnologies mediambientals
en la producció d'energia elèctrica.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 65
Horari 1r curs: matins

Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Amb una ràtio de vuit estudiants per cada docent,
gaudiràs d’atenció personalitzada de qualitat.

Si vens de batxillerat és recomanable que hagis
fet la branca de ciència i tecnologia perquè inclou
les assignatures obligatòries de matemàtiques i
física. També és convenient que hagis cursat les
assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic
o electrotècnia com a obligatòries o optatives. Si
vens d’un CFGS es recomana la família professional
Electricitat i Electrònica.

Més del 90% troben la primera feina en menys de
tres mesos.

ressió oral i escrita en català i castellà i un nivell
bàsic d’anglès així com coneixements d'usuari de
les eines d'accés i processament de la informació.
Al setembre podràs fer classes de síntesi de
matemàtiques i física que t’ajudaran a seguir les
assignatures de primer amb èxit.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria Elèctrica a la URV?

Al setembre tindràs classes de síntesi en matemàtiques,
física i química per què segueixis les assignatures de
primer amb èxit.

Sortides professionals
Aquest grau et permetrà treballar en empreses
del sector elèctric o en equips multidisciplinaris
en indústries dels sectors automobilístic, químic,
mecànic o alimentari. També en empreses
de serveis, de les energies renovables, en
l’Administració pública i l’exercici lliure de
la professió. En tots els casos, les sortides
professionals tindran a veure amb la gestió de
l’energia, la gestió del control de qualitat o el
disseny de projectes industrials.

Les assignatures són molt pràctiques i
aproximadament un 40% de les hores presencials
són de treball als laboratoris en grup reduïts. A més,
a tercer i quart curs, podràs fer fins a 750 hores de
pràctiques extracurriculars per curs en empreses del
sector com ANAV, Essity, Generation RFID, Kellogg’s,
ETECNIC o REPSOL.
El rànquing de Xangai 2019 ha situat les titulacions
d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica de la URV entre
les 500 millors de tot el món.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau		

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 66 ECTS
Formació obligatòria: 144 ECTS
Assignatures optatives: 18 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Centrals Elèctriques

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Electrònica de Potència

6

Física I

6

Instal·lacions Elèctriques

6

Fonaments de Programació

6

Màquines Elèctriques

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Optatives*

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Disseny de Màquines Elèctriques

6

Anglès Tècnic

6

Energies Renovables

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Fonaments de Regulació Automàtica

6

Fonaments de Computadors

6

Sistemes Elèctrics de Potència

6

Física II

6

Optatives

6

Dibuix Tècnic

6

Automatització

6

Estadística i Mètodes Transformats

6

Control de Màquines Elèctriques

6

Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

Luminotècnica

3

Termodinàmica i Hidràulica

6

Manteniment Industrial

3

Teoria de Circuits I

6

Oficina Tècnica

6

Ciència i Resistència de Materials

5

Transport d'Energia Elèctrica

6

Fonaments d'Electrònica

5

Organització Industrial

6

Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques

5

Projectes d'Enginyeria Elèctrica

3

Fonaments de Màquines Elèctriques

5

Tecnologies Mediambientals

3

Màquines i Mecanismes

5

Teoria de Circuits II

5

3r curs

Àlgebra Lineal

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’ENGINYERIA
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
I AUTOMÀTICA
Amb aquest grau accediràs a la professió regulada d’enginyer tècnic industrial o enginyera
tècnica industrial amb l’especialitat en Electrònica Industrial. Dominaràs tant els sistemes i
equips electrònics industrials, el control i l'automatització de processos productius, com les eines
informàtiques per dissenyar circuits electrònics, sensors, actuadors i sistemes de comunicacions.
Els robots ja no són ciència-ficció, són el nostre present. En els darrers anys l'enginyeria
electrònica ha proporcionat un gran impuls a les anomenades noves tecnologies de la
informació i de les comunicacions. Així, amb aquest grau podràs treballar en tota mena
d'empreses que liderin projectes relacionats amb l'electrònica, l'automatització, la robòtica,
la informàtica, l'aeronàutica, la química, la mecànica i el control ambiental, entre d’altres.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 75
Horari 1r curs: matins i tardes

Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Amb una ràtio de vuit estudiants per cada docent,
gaudiràs d’atenció personalitzada de qualitat.

Si vens de batxillerat és recomanable que hagis
fet la branca de ciència i tecnologia perquè inclou
les assignatures obligatòries de matemàtiques i
física. També és convenient que hagis cursat les
assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic,
electrotècnia o química com a obligatòries o
optatives. Si vens d’un CFGS es recomana la família
professional Electricitat i Electrònica.

El 92% troben feina en menys de tres mesos.

És importat que tinguis una bona expressió oral i
escrita en català i castellà i un nivell bàsic d’anglès
així com coneixements d'usuari de les eines d'accés
i processament de la informació.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica a la URV?
Estudiaràs en una escola amb 50 anys d’experiència
en la docència de titulacions relacionades amb
l’enginyeria electrònica. El rànquing de Xangai 2019
ha situat les titulacions d’enginyeria elèctrica i
electrònica de la URV entre les 500 millors de tot
el món.
Les assignatures són molt pràctiques i
aproximadament un 45% de les hores presencials
són de treball als laboratoris en grups reduïts. A
partir del tercer curs, podràs fer fins a 750 hores de
pràctiques extracurriculars en empreses del sector
com LEAR Corporation i Applus Idiada.

Sortides professionals
Podràs exercir com a enginyer tècnic industrial o
enginyera tècnica industrial, especialitat Electrònica
Industrial.
Tindràs un perfil professional amb una alta
demanda en el mercat laboral per la capacitat,
versatilitat i flexibilitat per dur a terme diferents
funcions en diversos sectors industrials o de
l'Administració. En els darrers anys, les sortides
professionals s'han ampliat cap a la domòtica, la
microelectrònica, l'electrònica de l'automòbil,
l'electromedicina i la robotització de processos.
També podràs gestionar i dirigir els teus propis
projectes en l’exercici lliure de la professió.
Podràs desenvolupar, entre d’altres, les tasques
següents:
• Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de
sistemes i equipaments electrònics.
• Automatització de processos industrials.
• Gestió i organització comercial d’empreses de
productes i sistemes electrònics.
• Concepció, disseny, elaboració i manteniment de
sistemes de control automàtic en l’àmbit de la
indústria.
• Control de les màquines elèctriques i dels
accionaments elèctrics.
• Projectes d’aprofitament d’energies renovables.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 66 ECTS
Formació obligatòria: 147 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

Àlgebra Lineal

6

Electrònica Analògica

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Electrònica Digital

6

Física I

6

Electrònica de Potència

6

Fonaments de Programació

6

Informàtica Industrial I

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Optatives*

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Control Automàtic

6

Anglès Tècnic

6

Equips Electrònics

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Instrumentació

6

Física II

6

Microcontroladors

6

Fonaments de Computadors

6

Optatives*

6

Dibuix Tècnic

6

Automatització

6

Estadística i Mètodes Transformats

6

Informàtica Industrial II

6

Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

Modelització de Sistemes i Control de Processos

6

Teoria de Circuits I

6

Oficina Tècnica

6

Termodinàmica i Hidràulica

6

Sistemes Electrònics de Potència

6

Ciència i Resistència de Materials

5

Organització Industrial

6

Fonaments d'Electrònica

5

Projecte Integrador

3

Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques

5

Sistemes Robotitzats

6

Fonaments de Màquines Elèctriques

5

Màquines i Mecanismes

5

Teoria de Circuits II

5

3r curs

ECTS

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Optatives*

3

Treball de Fi de Grau

12

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’ENGINYERIA
INFORMÀTICA
Amb aquest grau aprendràs a dissenyar, analitzar, implementar imantenir solucions
informàtiques eficients i segures. A més, adquiriràs leshabilitats necessàries per
treballar en entorns multidisciplinaris i ser capaçd'adaptar-te a les necessitats de
l'entorn i a l'evolució de les tecnologies disponibles.
Aprendràs a dissenyar i desenvolupar solucions globalsbasades en diferents sistemes
informàtics com entorns web, sistemesdistribuïts, computació al núvol i dispositius
mòbils per a un ampli espectred'escenaris: empreses (explotació de dades, comerç
electrònic, etc.), entornsrelacionats amb les biociències (telemedicina, genòmica, etc.),
entreteniment i educació.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 6,834

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis aptituds per a
les matemàtiques i per a la tecnologia. A més,
predisposició per desenvolupar les habilitats
necessàries per raonar rigorosament sobre el
comportament específic dels programes i sistemes
informàtics i per solucionar problemes de forma
pràctica i efectiva fent servir les eines més adients.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria Informàtica
a la URV?
El 100% dels enginyers informàtics de la URV
troben feina al sector i són molt ben valorats per
les empreses TIC de l’àrea de Tarragona. També
col·laboren en la teva formació durant els estudis i
un cop t’hagis graduat.
De segon fins a quart curs desenvoluparàs un
mateix projecte de software que t’ajudarà a
assimilar els continguts de manera pràctica.
Aquesta metodologia ha estat premiada per la
Societat d’Enginyeria de Software i Tecnologies de
Desenvolupament de Software.
Faràs 750 hores de pràctiques en empreses com a
Lear Corporation, Informática El Corte Inglés, Indra
o T-Systems.
Podràs formar part d'associacions d’estudiants de
robòtica com URBots que ha competit en concursos
com l’Autonomous Driving Challenge.

A l'experiència del professorat d'aquesta titulació, s'hi
afegeix la qualitat docent i investigadora, que fa que
la URV estigui situada entre les 150 millors universitats
del món en el camp de la informàtica, segons el
rànquing acadèmic de les universitats del món.

Mencions
Especialitat en Enginyeria de Programari
Aprendràs a identificar i analitzar problemes, i
dissenyar, implementar, verificar i documentar
solucions de programari.
Especialitat en Computació
Aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i
representar el coneixement humà d'una forma
computable per resoldre problemes mitjançant un
sistema informàtic.

Sortides professionals
Podràs desenvolupar, entre d’altres, les tasques
següents:
• Desenvolupament i administració d'aplicacions
i sistemes en diferents entorns (distribuïts, web,
mòbil, etc.).
• Gestió de tecnologies de la informació (TIC);
del núvol i de dades massives (big data).
• Aplicació de la ciència de la computació a
l'entorn industrial.
• Realització d'auditories i de certificació de
sistemes informàtics.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

ASSIGNATURA

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 156 ECTS
Assignatures optatives: 12 ECTS
Pràctiques externes (optatives): 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

3r curs

ECTS

Arquitectura de Computadors

6

Estructura de Sistemes Operatius

6

Interacció Persona-Ordinador

6

Tècniques Avançades de Programació

6

Xarxes de Dades

6

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions

6

Gestió de Sistemes i Xarxes

6

Llenguatges Formals

6

Seguretat de Xarxes

6

Sistemes Distribuïts

6

Àlgebra Lineal

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Física

6

Fonaments de Programació I

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Anglès Tècnic

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Fonaments de Computadors

6

Fonaments de Programació II

6

Computadors

6

Estadística

6

Matemàtica Discreta I

6

Metodologies de la Programació

6

Programació

6

Bases de Dades

6

Estructura de Computadors

6

Compiladors

6

Estructures de Dades

6

Intel·ligència Artificial

6

Fonaments de Sistemes Operatius

6

Modelització i Visualització

6

Matemàtica Discreta II

6

Projectes de Sistemes Informàtics

6

Optatives*

6

Computació Paral·lela i Massiva

6

Visió per Computador

6

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

4t curs

Especialitat en Enginyeria del Software
Aplicacions Mòbils i Encastades

6

Projectes de Sistemes Informàtics

6

Sistemes Oberts

6

Sistemes de Temps Real

6

Optatives*

6

Sistemes de Comerç Electrònic

6

Sistemes d'Informació en les Organitzacions

6

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

Especialitat en Computació

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

ECTS

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda
dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
13

GRAU D’ENGINYERIA DE
SISTEMES I SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
Amb aquest grau aprendràs a concebre, dissenyar, implementar, operar i gestionar sistemes,
xarxes i serveis de telecomunicacions multimèdia (dades de sensors, so, imatge, vídeo, etc.) i
multidispositiu (sensors, mòbils, núvol, servidors distribuïts, satèl·lit, vehicles, persones, etc.) per a
diferents escenaris i aplicacions com comunicacions en xarxes de dades, ciutats i cases intel·ligents,
internet, internet de les coses, dades massives (big data), indústria, telefonia, comunicacions
òptiques i aeroespacials, i telemedicina. També aprendràs a planificar, implementar i gestionar
projectes d’aquest àmbit.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 35

Horari 1r curs: matins de 8 a 10h i tardes de 15 a 21h
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis motivació per
conèixer les tecnologies i els serveis associats a
les telecomunicacions i a les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), i els diversos
àmbits i aplicacions que tenen. També hauries
de tenir interès per adquirir nous coneixements,
tenir creativitat i capacitat d'adaptació a un
entorn tecnològic i social que canvia ràpidament, i
capacitat de treball en equip.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria de Sistemes i
Serveis de Telecomunicacions
a la URV?
Et situaràs a l'avantguarda dels coneixements
tecnològics en l'àmbit de les telecomunicacions i la
telemàtica amb les competències professionals que
donen resposta a les necessitats del mercat actual i
a l'avenç tecnològic lligat a les TIC.
A partir de tercer, et focalitzaràs en les aplicacions
i els serveis web i mòbils, les tecnologies i els
serveis de la internet de les coses, les ciutats i
cases intel·ligents, les xarxes de sensors sense fils i
l'aplicació de les telecomunicacions als entorns de
la salut, la indústria i l'automòbil.
Podràs realitzar 750 hores de pràctiques en
empreses del sector com Generation RFID, Lear
Corporation, IGS Group, Applus Idiada o Pentadom.
Et graduaràs en una de les enginyeries amb la taxa
d’inserció laboral més alta i que té molt de prestigi
tant a escala nacional com internacional.
Rebràs una formació multidisciplinària en la qual, a
més de coneixements tècnics, aprendràs aspectes
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d'organització, planificació i gestió de projectes,
emprenedoria i innovació que et permetran
desenvolupar funcions en sectors molt variats en
què s’utilitzen eines relacionades amb les TIC.

Sortides professionals
Podràs exercir com a enginyer tècnic de telecomunicacions o enginyera tècnica de telecomunicacions,
amb atribucions atorgades per llei.
Podràs exercir, entre d'altres, les activitats
professionals següents:
• Enginyeria de disseny de hardware i programari
per a dispositius, equips, sistemes i instruments de
telecomunicacions.
• Desenvolupament d'aplicacions de programari
basades en el web i dispositius mòbils.
• Enginyeria telemàtica dedicada al desenvolupament,
manteniment i gestió de xarxes telemàtiques.
• Enginyeria de sistemes i serveis de
telecomunicacions multimèdia per a diferents
escenaris i aplicacions: xarxes de dades, xarxes
de sensors, ciutats i cases intel·ligents, internet,
internet de les coses, indústria, telefonia,
vehicles, comunicacions òptiques i aeroespacials,
telemedicina, entre d’altres.
• Anàlisi de dades massives (big data).
• Gestió de compres en departaments d'enginyeria
de diversos sectors.
• Enginyeria en certificació d'instruments, equips i
dispositius de telecomunicacions.
• Direcció i gestió de projectes tecnològics en
empreses del sector TIC, i en empreses i centres
tecnològics on s'utilitzin tecnologies de l'àmbit de
les TIC.
• Exercici lliure de la professió d'enginyer o
enginyera, oferint serveis de consultoria, assessoria,
certificació, valoració, taxació, peritatge, estudis i
informes en l'àmbit de les TIC.

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 66 ECTS
Formació obligatòria: 99 ECTS
Especialitat obligatòria: 48 ECTS
Optatives: 15 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

ECTS

ECTS

6

Especialitat en Telemàtica

Anàlisi Matemàtica I

6

Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa

6

Fonaments de Programació

6

Enginyeria de Llocs Web

6

Física I

6

Comunicacions Digitals

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Modelització de Xarxes

6

Anglès Tècnic

6

Tractament Digital del Senyal

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Serveis Multimèdia

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Fonaments de Computadors

6

Seguretat en Xarxes

6

Física II

6

Sistemes Telemàtics Distribuïts

6

Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals

6

Aplicacions per a les Xarxes de Sensors, la Internet
de les Coses i les Ciutats Intel·ligents

3

Electrònica Digital

6

Optativa*

3

Fonaments de Comunicacions I

6

Programació

6

Especialitat en Sistemes de Telecomunicació

Xarxes de Dades i Internet

6

Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla

6

Electrònica Analògica

5

Disseny de Xarxes

6

Enginyeria de Radiofreqüència

5

Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions

3

Fonaments de Comunicacions II

6

Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils

3

Infraestructures per al Big Data

6

Projectes de Telecomunicacions

6

Laboratori de Telecomunicacions

3

Optatives*

6

Transmissió i Propagació d'Ones

5

Innovació i Emprenedoria

6

Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat
Electromagnètica

3

Telemedicina

3

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

6

Comunicacions Digitals

6

Emissors i Receptors

6

Microcontroladors i Sistemes Embedded

6

Tractament Digital del Senyal

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Sensors i Instrumentació
Serveis Multimèdia
Tecnologies per a Xarxes de Sensors, la Internet de
les Coses i les Smart Cities

4t curs

Antenes i Radiopropagació

3r curs

Àlgebra Lineal

Especialitat en Sistemes de Telecomunicació

3r curs

ASSIGNATURA

Especialitat en Telemàtica

4.5
6
4.5

Disseny de Xarxes

6

Gestió de l’Energia en Sistemes de Telecomunicacions

3

Laboratori d'Aplicacions i Serveis Mòbils

3

Programació Avançada de Dispositius Mòbils

6

Projectes de Telecomunicacions

6

Telefonia i Comunicacions Mòbils

6

Optatives*

6

Optativa*

3

Gestió de Xarxes

6

Innovació i Emprenedoria

6

Optatives*

6

Treball de Fi de Grau

12

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Mira el vídeo
del grau

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE TÈCNIQUES
DE DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS WEB I MÒBILS
Amb aquest grau podràs desenvolupar software emmarcat en els entorns web i mòbil,
seguint metodologies efectives i contrastades que resolen els problemes complexos
que el món empresarial planteja. Aprendràs els llenguatges de programació adequats i
aplicaràs les solucions idònies per a cada problema específic plantejat.
Creus que hi ha un futur on hi haurà aplicacions web i mòbils per a qualsevol cosa? El
present i el futur de la informàtica és la ubiqüitat, és a dir, la integració de la informàtica
a l’entorn de la persona i a la majoria de les seves tasques diàries. Les aplicacions web
i mòbils són clau a l’hora de aplicar aquesta integració: per tant, són unes tecnologies
amb molt de futur.
Durada: 3 anys
Crèdits ECTS: 180
Places: 35

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis interès en la
programació de software i vulguis treballar en
aquest sector, que concentra gran part de les
ofertes de feina relacionades amb la informàtica.
Per això, hauries de tenir aptituds per a la
tecnologia i, particularment, per a la programació
informàtica.

Podràs exercir com a programador o programadora
en empreses del sector, posant especial èmfasi en
les feines relacionades amb la programació web i
de dispositius mòbils.

Per què estudiar el grau de
Tècniques de Desenvolupament
d’Aplicacions Web i Mòbils
a la URV?

Tindràs l'oportunitat de fer les
pràctiques externes i el treball de
fi de grau en una empresa de
desenvolupament de programes

En tres anys obtindràs un grau oficial únic en
l'Estat amb què t’especialitzaràs en programació
d'aplicacions per a entorns web i dispositius mòbils.
Aquest grau té un caràcter professionalitzador molt
important per què el pas al món laboral et sigui
fàcil i natural. Així, faràs 450 hores de pràctiques
externes (18 ECTS) i el treball de fi de grau en una
de les 41 empreses del Clúster TIC Catalunya Sud.
Estudiaràs un grau dissenyat amb la col·laboració
de les empreses TIC de les comarques de Tarragona
que també donen suport en la seva realització.
També pots fer el doble grau d’Administració
i Direcció d’Empreses i Tècniques de
Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 48 ECTS
Formació obligatòria: 102 ECTS
Assignatures optatives: 6 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

Àlgebra Lineal

6

Bases de Dades Avançades

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Computació Ubiqua

6

Física

6

Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web

6

Fonaments de Programació I

6

Tècniques Avançades de Programació

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Programació Avançada de Dispositius Mòbils

6

Bases de Dades

6

Pràctiques Externes I

12

Economia i Organització d'Empreses

6

Pràctiques Externes II

6

Fonaments de Computadors

6

Treball de Fi de Grau

12

Fonaments de Programació II

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa

6

Enginyeria de Llocs Web

6

Estadística

6

Programació

6

Xarxes de Dades

6

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Estructures de Dades

6

Fonaments de Sistemes Operatius

6

Seguretat en Xarxes

6

3r curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D’EMPRESES I DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS WEB I MÒBILS
Amb aquest doble grau et formaràs com a professional multidisciplinar per donar resposta a les
necessitats tecnològiques de les empreses a partir de la teva expertesa en administració i direcció
d’empreses. Podràs detectar el model de negoci, la millora en el servei o la necessitat empresarial i
en donaràs resposta amb la tecnologia web o mòbil que tu mateix/a podràs desenvolupar.
El món de l'empresa és cada cop més tecnològic i es basa en la computació. Aquest doble grau
cobreix la demanda de professionals amb aquest doble perfil.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 342
Places: 10

Horari: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,505

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis predisposició
per desenvolupar competències clau com la
responsabilitat i capacitat de treball autònom
i en equip, de raonament numèric, habilitats
comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.
Alhora, has de tenir interès en la programació de
software i per tant, amb aptituds per a la tecnologia
i, particularment, per a la programació informàtica.

El doble grau integra assignatures de dues
titulacions que són independents i, alhora,
complementàries de manera que et capacitaràs
per ocupar càrrecs de responsabilitat tant en els
equips directius d’empreses com en departaments
informàtics i, especialment, en empreses i
institucions de base tecnològica.

Si vens d’un CFGS que sigui de la família
d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting o bé
d’Informàtica i comunicacions, podràs reconèixer
fins a 54 ECTS.

A més d’exercir com economista, professió
regulada pel Col·legi d’Economistes, podràs
desenvolupar, entre d’altres, les activitats següents:

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?
• Obtindràs una visió global per definir, gestionar i
dirigir projectes relacionats amb aplicacions web i
mòbils dedicades al món de l'empresa.
• Podràs ocupar càrrecs de responsabilitat en
els equips directius d'empreses i departaments
informàtics.
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• És l'únic doble grau de l'Estat amb què et pots
especialitzar en programació d'aplicacions per a
entorns web i dispositius mòbils.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d'alt nivell acadèmic combinat amb
professionals i directius i directives de prestigi.
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• Direcció de les àrees funcionals de l'empresa:
màrqueting, producció, recursos humans, etc.
• Direcció de tecnologia (CIO) d’empreses i
institucions de base tecnològica.
• Direcció de projectes web i d’aplicacions mòbils
relacionats amb el món empresarial/financer.
• Direcció d’operacions (CEO) d’empreses i
institucions de base tecnològica.
• Programació en empreses, posant especial
èmfasi en aquelles feines relacionades amb la
programació web i de dispositius mòbils.
• Emprenedoria, especialment en empreses de
base tecnològica.
• Assessoria i consultoria.

Forma’t per ocupar càrrecs de
responsabilitat en els equips directius
d'empreses i departaments informàtics
en l’únic doble grau de l’Estat amb què
et pots especialitzar en programació
per a entorns web i dispositius mòbils
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la
informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

ASSIGNATURES

ASSIGNATURA

Distribució de crèdits del títol**

Àlgebra Lineal

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Física

6

Fonaments de Programació I

6

Dret Mercantil

6

Introducció a la Comptabilitat

6

Fonaments de Computadors

6

Fonaments de Programació II

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Comptabilitat Financera

6

Organització d'Empreses

6

Principis d'Economia Aplicada

6

4t curs

ECTS

Arquitectures per Aplicacions en Xarxa

6

Enginyeria de Llocs Web

6

Programació

6

Xarxes de Dades

6

Estadística

6

Bases de Dades

8

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Estructures de Dades

8

Fonaments de Sistemes Operatius

6

Seguretat en Xarxes

6

Direcció Estratègica

6

Direcció Financera: Finançament

6

Economia Mundial

6

Gestió de la Qualitat

6

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Microeconomia

6

Comptabilitat de Gestió

6

Fiscalitat

6

Macroeconomia

6

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Treball de Fi de Grau I (Grau Administració i Direcció
d'Empreses)

6

Estadística I

6

Introducció a la Microeconomia

6

Comportament Organitzatiu

6

Direcció d'Operacions

6

Programació Avançada de Dispositius Mòbils

6

Fonaments de Màrqueting

6

Tècniques Avançades de Programació

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Base de Dades Avançades

6

Ciutadania

6

Computació Ubiqua

6

Direcció de Recursos Humans

6

Pràctiques Externes

24

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

Sociologia de l'Empresa

6

Treball de Fi de Grau II (Grau de Tècniques de
Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils)

12

Direcció Financera: Inversió

6

5è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

3r curs

Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 210 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treballs de fi de grau: 18 ECTS

ECTS

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA
I D’ENGINYERIA INFORMÀTICA
L'objectiu del doble grau és formar professionals capaços d'analitzar, dissenyar i implementar
solucions informàtiques als problemes que plantegen els processos biotecnològics.
En aquest grau aprendràs a utilitzar les eines conceptuals, manuals i tècniques necessàries
per desenvolupar nous processos industrials, o millorar els existents, que utilitzen éssers vius
o compostos obtinguts d'aquests. També aprendràs a analitzar dades complexes (informació
genòmica, proteòmica, etc.) a través d'eines avançades de programació.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 402
Places: 10

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 11,082

Perfil recomanat

Mencions

És recomanable que tinguis aptituds per a les
matemàtiques, la química, la biologia i la tecnologia.
A més, has de tenir ganes d’aprendre i d’esforçarte per convertir-te en un professional amb molta
qualificació en l’àmbit de la bioinformàtica, un camp
interdisciplinari, apassionant i amb molt de futur.

Especialitat en Enginyeria del Programari
Aprendràs a identificar i analitzar problemes, i
dissenyar, implementar, verificar i documentar
solucions de programari.

Al setembre podràs fer classes de síntesi de
matemàtiques i física que t’ajudaran a seguir les
assignatures de primer amb èxit.

Per què estudiar aquest doble
grau a la URV?
És l'únic grau de l'Estat que et permet combinar dos
dels graus amb més futur i capacitat de canvi en la
societat, i t’obre les portes del prometedor camp de
la bioinformàtica.

Especialitat en Computació
Aprofundiràs en la capacitat de formalitzar i
representar el coneixement humà d'una forma
computable per resoldre problemes mitjançant un
sistema informàtic.

Sortides professionals
La sortida professional principal d'aquesta titulació
és la bioinformàtica.
Addicionalment, també podràs exercir les feines
relacionades amb el grau d'Enginyeria Informàtica i
amb el grau de Biotecnologia.

Obtindràs dos títols universitaris que t’oferiran un gran
ventall d'opcions professionals amb l’aprenentatge
d'habilitats, coneixements i eines personals dels
camps de la informàtica i la biotecnologia.
Aproximadament el 45% de les classes són pràctiques.
Faràs pràctiques en empreses i centres de recerca
reconeguts internacionalment com GenomSys
(Suïssa), Center for Systems Biology, Universitat
d'Islàndia, Fraunhofer SCA (Alemanya), Pharmalink SL
i Institut Conceptum.

Mira el vídeo
del grau

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

ASSIGNATURA
Economia i Gestió d'Empreses

Formació bàsica: 96 ECTS
Formació obligatòria: 273 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12+9 ECTS
ECTS

Genètica Molecular

6

Immunologia

6

Matemàtica Discreta I

6

Microbiologia

6

Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

6

Tecnologia de l’ADN Recombinant

6
6

6

Anglès Tècnic

Estadística

6

Biologia Molecular de Sistemes

6

Física I

3

Biotecnologia Molecular Microbiana

4

Fonaments de Programació I

6

Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal

6

Matemàtiques

9

Enginyeria de Bioreactors

4

Química I

6

Fonaments de Sistemes Operatius

6

Biologia Cel·lular

6

Bioquímica

6

Física II

6

Fonaments de Computadors
Fonaments de Programació II

3r curs

Biologia

Metabolisme de Microorganismes

6

Processos de Separació i Purificació

4

6

Arquitectura de Computadors

6

6

Aspectes Legals, Socials i Comunicatius

6

Genètica

6

Estructura de Sistemes Operatius

6

Química II

6

Interacció Persona-Ordinador

6

Metodologies de la Programació

6

6

Tècniques Avançades de Programació

6

Computadors

6

Xarxa de Dades

6

Estructura i Funció de Biomolècules

6

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions

6

Enzimologia

6

Bases de Dades

6

Programació

6

Gestió de Sistemes i Xarxes

6

Química Orgànica

6

Llenguatges Formals

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Matemàtica Discreta II

6

Bioinformàtica

6

Processos i Productes Biotecnològics

3

Cultius Cel·lulars

4

Seguretat de Xarxes

6

Enginyeria Bioquímica

6

Sistemes Distribuïts

6

Estructura de Computadors

6

Estructura de Dades

6

Projectes de Sistemes Informàtics

6

Pràctiques Externes

12

Treball de Fi de Grau I (Grau d'Enginyeria Informàtica)

12

Treball de Fi de Grau II (Grau de Biotecnologia)

9

Expressió i Replicació Gèniques

6

Química Analítica Instrumental

4

Termodinàmica i Cinètica

4

4t curs

Biologia Animal i Vegetal

5è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

ECTS
6
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DOBLE GRAU D’ENGINYERIA BIOMÈDICA I
D’ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
Cada dia hi ha més enginyers i enginyeres de telecomunicacions que treballen en
aplicacions relacionades amb les ciències de la vida i també enginyers biomèdics
i enginyeres biomèdiques que s'han d'enfrontar a problemes relacionats amb el
tractament del senyal i les comunicacions. L'objectiu d'aquest doble grau és, doncs,
donar resposta a aquesta demanda de coneixements transversals en un sector que
en els propers anys seguirà experimentant una tendència a l'alça. Així, amb aquest
doble grau adquiriràs uns coneixements amplis i transversals tant en l'àmbit de les
telecomunicacions i les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) com
de les matèries bàsiques de la biomedicina i la salut.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 330
Places: 10

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 9,65

Perfil recomanat

Sortides professionals

Si vens de batxillerat, és recomanable que hagis fet
la branca de ciència i tecnologia perquè inclou les
assignatures de matemàtiques i física. També és
convenient que hagis cursat química i biologia com
a assignatures obligatòries o optatives.

Obtindràs un perfil professional amb un alt nivell
d'ocupabilitat: l'àmbit de les TIC, un sector en què
hi ha més demanda de professionals que oferta i el
biomèdic i de les ciències de la salut, un sector amb
dinamisme i alt valor afegit en l'economia nacional.

És importat que tinguis una bona expressió oral i
escrita en català i castellà i un bon nivell d’anglès,
així com coneixements d'usuari de les eines d'accés
i processament de la informació.

Podràs desenvolupar les activitats professionals
següents, entre d’altres:

Per què estudiar aquest doble
grau a la URV?
Estudiaràs temes de gran vigència actual i futura,
i això et permetrà situar-te a l'avantguarda de la
tecnologia. Els plans d'estudis d'ambdues titulacions
s'han dissenyat recentment, la qual cosa els fa molt
innovadors i moderns.
Adquiriràs una formació amb un bon equilibri entre
la part biomèdica i l'enginyeria gràcies a l'expertesa
que aporten dos centres especialitzats en tots dos
àmbits: l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Tractaràs coneixements relacionats en àmbits
amb un important creixement com són les dades
massives (big data), sistemes encastats, la internet
de les coses o les ciutats intel·ligents que podràs
aplicar al sector biomèdic on la innovació es
basa cada cop més en la introducció de noves
tecnologies, moltes provinents de les tecnologies de
la informació i les telecomunicacions.

• Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions
multimèdia per a diferents escenaris i aplicacions.
• Direcció i gestió de projectes tecnològics en
empreses del sector TIC i de la salut, entre d'altres.
• Enginyeria de disseny i certificació de maquinari i
programari per a dispositius, sistemes i instruments
biomèdics i de telecomunicacions.
• Desenvolupament d'aplicacions de programari
basades en el web i dispositius mòbils per aplicarlos
en entorns TIC i de la salut.
• Enginyeria especialitzada en la implementació de
sistemes d'intel·ligència artificial dedicats a la presa
de decisions clíniques basant-se en dades massives
(big data), imatges mèdiques i sistemes sensors.
• Gestió tècnica, tractament i transmissió de dades
en telecomunicacions.
• Exercici lliure de la professió, oferint serveis de
consultoria, assessoria, certificació, valoració,
taxació, peritatge, estudis i informes en l'àmbit de
les TIC i la salut.
• Enginyeria en empreses farmacèutiques, elaborant
programari i metodologies per desenvolupar nous
fàrmacs.
• Enginyeria en empreses biotecnològiques i
farmacèutiques, creant dispositius, instrumentació
mèdica i nous fàrmacs.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA
Antenes i Radiopropagació

Distribució de crèdits del títol**

ECTS

6

Física Mèdica Avançada

3
4,5

Microcontroladors i Sistemes Embedded

6

Xarxes de Dades i Internet

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I

3
3

6

Biomecànica I

Anàlisi Matemàtica I

6

Física I

6

Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet
de les Coses i les Smart Cities

Fonaments de Programació

6

Orientació Professional i Acadèmica

6

Química

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Anglès Tècnic

6

Biologia Cel·lular

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Física II

6

Fonaments de Computadors

6

Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals

6

Anàlisi de Dades i Bioestadística

6

Biofluidomecànica

6

Electrònica Digital

6

Fonaments de Comunicacions I

6

Programació

6

Bioquímica

6

Electrònica Analògica

5

Enginyeria de Radiofreqüència

5

Fisiologia

7,5

Fonaments de Comunicació II

6

Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla

6

Laboratori de Telecomunicacions

3

Disseny de Xarxes

6

Transmissió i Propagació d’Ones

5

Gestió de l’Energia en Sistemes de Telecomunicacions

3

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants.
En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu
d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte
tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

3r curs

Àlgebra Lineal

6

Serveis Multimèdia

6

Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II
Biomecànica II

4,5
3
4,5

Emissors i Receptors

6

Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils

3

Projectes de Telecomunicacions

6

Tractament Digital del Senyal

6

Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades
Biofísica

4t curs

4,5

Telefonia i Comunicacions Mòbils
Sensors i Instrumentació

4,5
6

Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques

4,5

Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia

3

Infraestructures per al Big Data

6

Innovació i Emprenedoria

6

Processament d’Imatges Biomèdiques
Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat
Electromagnètica
Telemedicina

5è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Comunicacions Digitals
Fisiopatologia

Formació bàsica: 96 ECTS
Formació obligatòria: 210 ECTS
Treball de fi de grau: 12 + 12 ECTS

ECTS
6

Gestió d’Infraestructures per a la Salut

4,5
3
4,5

6

Robòtica Mèdica

4,5

Treball de Fi de Grau I

12

Treball de Fi de Grau II

12
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DOBLE GRAU D’ENGINYERIA ELÈCTRICA I
D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
I AUTOMÀTICA
Amb aquest grau accediràs professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica
industrial, tant en l'àmbit elèctric com en l'especialitat d’Electrònica Industrial. Et formaràs com
a professional de l'enginyeria de la branca industrial i podràs treballar en qualsevol sector de la
indústria, tant en la direcció i administració d'empreses industrials com en el sector d'R+D+I de
qualsevol àmbit de l'enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica.
Pel que fa a l'àmbit elèctric, podràs treballar en projectes relacionats amb l'energia elèctrica, i
tindràs els coneixements necessaris per minimitzar l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions i per
utilitzar les tecnologies mediambientals en la producció de l'energia elèctrica. Pel que fa a l'àmbit de
l'electrònica industrial, et formaràs en els camps de l'electrònica, l'automatització i la robòtica.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 297
Places: 10

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 7,37

Perfil recomanat

Sortides professionals

Si vens de batxillerat és recomanable que hagis
fet la branca de ciència i tecnologia perquè inclou
les assignatures obligatòries de matemàtiques i
física. També és convenient que hagis cursat les
assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic,
electrotècnia o química ja sigui com a obligatòries
o optatives.

Els dos graus es complementen perfectament amb
un perfil molt sol·licitat per les empreses, tant en
l'àmbit nacional com estatal i internacional. Seràs
un professional amb competències molt àmplies
en els àmbits de l'enginyeria elèctrica, electrònica
i automàtica, i t'hauràs preparat molt bé per
contribuir a trobar noves solucions per als reptes
de futur de la nostra societat, com l'abastiment
d'energia, els sistemes de producció industrial més
competitius, els sistemes electrònics avançats per a
la salut i el benestar de les persones, la mobilitat i
el transport eficient, entre d'altres.

És importat que tinguis un bon expedient acadèmic,
una bona expressió oral i escrita en català i castellà
i un nivell bàsic d’anglès així com coneixements
d'usuari de les eines d'accés i processament de la
informació.
Al setembre podràs fer classes de síntesi de
matemàtiques i física que t’ajudaran a seguir les
assignatures de primer amb èxit.

Tindràs un perfil professional
molt sol·licitat per les empreses

Per què estudiar aquest doble
grau a la URV?
Les assignatures són molt pràctiques i
aproximadament un 45% de les hores presencials
són de treball als laboratoris en grups reduïts.
Amb una ràtio de vuit estudiants per cada docent,
tindràs atenció personalitzada.
Obtindràs dos graus en només quatre cursos.
El primer curs és comú per a totes les enginyeries.
D'aquesta manera rebràs una formació bàsica sòlida
i tindràs més facilitat per canviar d'especialitat a
segon curs.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

Com a futur titulat o titulada en
un doble grau, tindràs un perfil
molt sol·licitat per les empreses
en els àmbits nacional, estatal i
internacional

Formació bàsica: 66 ECTS
Formació obligatòria: 207 ECTS
Treball de fi de grau: 12 + 12
ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Automatització

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Electrònica Analògica

6

Física I

6

Electrònica de Potència

6

Fonaments de Programació

6

Instal·lacions Elèctriques

6

Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

Manteniment Industrial

3

Orientació Professional i Acadèmica

6

Màquines Elèctriques

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Oficina Tècnica

6

Anglès Tècnic

6

Control Automàtic

6

Ciència i Resistència de Materials

5

Instrumentació

6

Economia i Organització d'Empreses

6

Equips Electrònics

6

Física II

6

Microcontroladors

6

Fonaments de Computadors

6

Sistemes Elèctrics de Potència

6

Dibuix Tècnic

6

Centrals Elèctriques

6

Electrònica Digital

6

Control de Màquines Elèctriques

6

Estadística i Mètodes Transformats

6

Informàtica Industrial II

6

Informàtica Industrial I

6

Modelització de Sistemes i Control de Processos

6

Luminotècnia

3

Sistemes Electrònics de Potència

3

Termodinàmica i Hidràulica

6

Transport d'Energia Elèctrica

6

Teoria de Circuits I

6

Disseny de Màquines Elèctriques

6

Fonaments d'Electrònica

5

Energies Renovables

6

Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques

5

Projecte Integrador

3

Fonaments de Màquines Elèctriques

5

Projectes d'Enginyeria Elèctrica

3

Màquines i Mecanismes

5

Sistemes Robotitzats

6

Organització Industrial

6

Treball de Fi de Grau (Grau d'Enginyeria Elèctrica)

12

Treball de Fi de Grau (Grau d'Electrònica Industrial
i Automàtica)

12

Tecnologies Mediambientals

3

Teoria de Circuits II

5

3r curs

Àlgebra Lineal

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
25

NOTES

26

NOTES
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
Campus Sescelades
Av. Països Catalans, 26, 43007 Tarragona
977 558 557 / osd.etse@urv.cat / www.etse.urv.cat
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