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Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Química
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química és un centre pioner amb una sòlida
trajectòria de més de 20 anys formant professionals en l’àmbit de l’enginyeria especialitzada
en la indústria química, la indústria alimentària i el disseny mecànic.
La localització, al costat del complex petroquímic més important del sud d’Europa, i el model
docent eminentment professionalitzador són dos factors estratègics de la proposta formativa.
Els objectius principals de l'Escola són:
• Formar professionals globals, capacitats, innovadors, versàtils i competitius, capaços de
treballar en equip, de liderar grups i de participar efectivament i de forma autònoma en
activitats de recerca, desenvolupament, innovació i transferència.
• Contribuir al desenvolupament i a la difusió del coneixement i de la tecnologia en l'àmbit de
l'enginyeria química, l'enginyeria mecànica i l'enginyeria agroalimentària.
• Millorar la societat actual a través de la recerca i la innovació.
Un cop t’hagis graduat, podràs continuar els estudis amb una formació de postgrau i
doctorat. Tindràs al teu abast una oferta de màsters impartits totalment en anglès amb
una part pràctica que implica la realització d’un projecte de tesi de màster a la indústria,
dins del programa ETSEQ Work Experience (etseqexperience.com), que preveu estades
d’entre quatre i sis mesos a l’empresa. Les empreses que participen en aquesta iniciativa són
multinacionals del polígon petroquímic com BASF, BASF Sonatrach PropanChem, Clariant,
Dow, Essity, Messer, Sekisui i Technip o empreses col·laboradores com Lyondellbasell, Repsol,
Covestro o Procter & Gamble.
D’altra banda, t’oferim el màster de recerca, impartit totalment en anglès, Nanociència,
Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera, que enllaça amb el programa de
doctorat del mateix nom.
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Aprèn de forma
innovadora i propera
L’Escola és un centre de primera línia en educació
professionalitzadora en l’àmbit de l’enginyeria de
procés. Aprendràs de forma pràctica i participativa
i et convertiràs en un enginyer o enginyera global:
• Treballaràs per projectes en equip en tots els
cursos.
• Completaràs el teu aprenentatge als laboratoris.
• Realitzaràs pràctiques i projectes en la indústria que
duren entre dos mesos (graus) i quatre (màsters).
• Desenvoluparàs tot el teu potencial, iniciativa i
experiència.
A més de les competències tècniques, adquiriràs
competències socials com el treball en equip, el
lideratge, l’aprenentatge actiu i la innovació.

Augmenta les teves
oportunitats laborals
L’Escola ha rebut diferents premis per la qualitat
docent i és membre de la iniciativa CDIO (www.
cdio.org), que promou una docència efectiva
basada en projectes per a la formació de l’enginyer
o enginyera del futur.

Entre el professorat es troben tres investigadors
ICREA i diversos professors ICREA Acadèmia,
juntament amb professorat distingit per la URV per
la seva activitat de recerca.

Serveis i instal·lacions
Les instal·lacions del campus estan dissenyades
específicament per assegurar un aprenentatge
de qualitat als alumnes. A banda dels 1.400m2
d’aulari, podràs fer pràctiques en els 1.280m2
dels equipaments més complets: laboratoris de
tecnologia mecànica, de transferència de calor i
mecànica de fluids, d’operacions unitàries i de
control i simulació de processos químics, de
processament d’aliments, fins i tot, un laboratori de
cuina en directe, entre d'altres.
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge
i la Investigació (CRAI) del campus Sescelades
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.

Amb aquest sistema d'aprenentatge, tindràs un
avantatge competitiu important a l’hora de fer el salt
al món laboral. Quan et graduïs, no només hauràs
obtingut un títol sinó que tindràs les capacitats que
l’empresa necessita: t'hauràs preparat per al futur,
seràs un enginyer o enginyera global. Per aquest
motiu l’Escola és un centre de referència per a les
empreses del sector i una universitat clau per a la
multinacional Dow Chemical.

Oferta formativa

Estudia en un entorn
internacional

Dobles graus

Compartiràs els estudis amb joves provinents de
divuit països i també podràs fer estades en altres
països, per completar la formació o iniciar la vida
laboral fent pràctiques en empreses de fora del
territori. Et trobarem una universitat adequada a les
teves expectatives a Europa, EUA, Amèrica del Sud
o als països asiàtics.
Pots consultar tots els programes de mobilitat
en aquest enllaç: http://www.urv.cat/ca/vidacampus/serveis/mobilitat/

Gaudeix d’una formació
de qualitat
Gràcies a la interacció entre docència i recerca,
obtindràs una formació de qualitat i actualitzada,
d’acord amb les innovacions del sector. Els
departaments d’Enginyeria Química i d’Enginyeria
Mecànica duen a terme una intensa tasca
investigadora que ha estat reconeguda a escala
internacional. Aquesta activitat és molt diversa, ja
que abasta diversos àmbits: catàlisi, biotecnologia,
tractament d’aigües, mecànica de fluids, modelització
de processos, modelització molecular, anàlisi de
dades, processament d’aliments, entre d'altres.

Graus
•
•
•
•

Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (180 ECTS)
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (240 ECTS)
Enginyeria Química (240 ECTS)
Enginyeria Mecànica (240 ECTS)

• Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos
Alimentaris (291 ECTS)

Màsters universitaris

• Enginyeria Química (impartit en anglès)
• Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica
(impartit en anglès)
• Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia
Química de Frontera (impartit en anglès)
• Prevenció de Riscos Laborals
• Gestió d’Empreses Tecnològiques
(impartit en anglès)
• Mecànica de Fluids Computacional
• Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia
(impartit en anglès)

Títols propis i diplomes de postgrau

• Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi
Ambient i Seguretat Laboral
• Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat ISO
9001
• Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)

Doctorats

• Nanociència, Materials i Enginyeria Química
• Mecànica de Fluids
• Enginyeria Termodinàmica de Fluids
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ESTUDIS DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

La URV és l'única universitat que ofereix aquesta formació a l'Estat. Els estudis de
Bioprocessos Alimentaris s'estructuren en dos blocs: 3 cursos (180 ECTS) + 1 curs (60 ECTS).
Ambdós graus són oficials i estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
El primer bloc correspon al grau de tres cursos de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris,
amb què t’especialitzaràs en el processament d'aliments i productes biotecnològics. Com a
tècnic o tècnica de bioprocessos alimentaris, podràs dissenyar i aplicar mètodes eficaços i
respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de
diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres de sorgits de la
recerca i el desenvolupament biotecnològic.
Amb el segon bloc, el curs addicional, et titularàs com enginyer o enginyera de Bioprocessos
Alimentaris i obtindràs les atribucions professionals de l'enginyer tècnic o l'enginyera tècnica.
Durada: 3/4 anys
Crèdits ECTS: 180/240
Places: 35

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

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis habilitat per a les
ciències (matemàtiques, física, química i biologia)
i la tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat
tecnològic o científic. També has de tenir habilitat
per a l'expressió oral i escrita en català o castellà
i un nivell elemental d'anglès, així com un
coneixement bàsic de les TIC.

El grau té un elevat percentatge d’ocupabilitat.
Podràs fer la teva carrera professional en sectors
industrials basats en els bioprocessos i, en especial,
en el sector alimentari. Podràs treballar tant en
empreses privades o en l'Administració pública
i, en el cas del grau d'Enginyeria de Bioprocessos
Alimentaris, també podràs exercir de forma lliure la
professió.

Per què estudiar Bioprocessos
Alimentaris a la URV?
Et graduaràs en una titulació única en tot l’Estat amb
què aprendràs a aplicar els avenços en biotecnologia
i alimentació a escala industrial.
Podràs completar la teva formació amb pràctiques,
que tenen entre 225 i 300 hores, en les indústries del
sector, tant a Catalunya com a l'estranger.
Aprendràs amb mètodes innovadors amb què
desenvoluparàs en tots els cursos les competències
imprescindibles per accedir al món laboral
actual: treball en equip, lideratge, comunicació,
aprenentatge actiu i innovació.
El rànquing acadèmic de Xangai 2019 situa la URV
com una de les millors 4.000 universitats del món
per estudiar ciències dels aliments.

Podràs exercir la teva carrera professional en els
àmbits laborals següents:
• Enginyer o enginyera responsable de l'àrea de
processament de productes d'origen biològic,
especialment aliments.
• Enginyer o enginyera de les àrees de recerca,
innovació i disseny de producte.
• Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió
mediambiental.
• Enginyer o enginyera de l'àrea de control i
automatització de processos.
• Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió, logística
i comercialització de productes d'origen biològic,
especialment aliments.
• Enginyer o enginyera del departament de gestió i
control de la qualitat de productes i processos.

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
180 ECTS

Grau de Tècniques de
Bioprocessos Alimentaris
Formació bàsica: 63 ECTS
Formació obligatòria: 99 ECTS
Assignatures optatives: 9 ECTS
Pràctiques externes optatives: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

240 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

Grau d’Enginyeria de
Bioprocessos Alimentaris
Formació bàsica: 69 ECTS
Formació obligatòria: 144 ECTS
Assignatures optatives: 6 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURA

Assignatures corresponents a cada grau:
Assignatures comunes
Assignatures obligatòries del GTBA
Assignatures obligatòries del GEBA

ECTS

Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries

6

Sistemes de Qualitat en Indústries Alimentàries

9

Sistemes de Qualitat en Bioprocessos

6

Tecnologia del Medi Ambient

6

Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària

3

Control i Instrumentació

6

Disseny de Processos de Separació

6

Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials

3

Bases Tecnològiques de la Producció Animal

3

Electrotècnia

6

Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

3

Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris
i Biològics

3

Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures

6

Treball de Fi de Grau

9

9

Matemàtiques I

9

Física

6

Expressió Gràfica

6

Química I

6

Computació en Enginyeria de Processos

6

Fisicoquímica

6

Fonaments de Bioquímica i Biologia

6

Química II

6

Cartografia i Topografia

6

Fonaments de la Producció d'Aliments

9

Comercialització i Valoració a les Indústries
Agroalimentàries

3

Química i Anàlisi dels Aliments

9

Construccions Agroalimentàries

3

Matemàtiques II

6

3

Enginyeria de Biosistemes

6

Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries
Agroalimentàries

Edafologia i Climatologia

6

Fitotècnia

6

Enginyeria Tèrmica

6

Màquines i Motors Tèrmics

3

Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció

6

Oficina Tècnica

6

Economia i Organització Industrial

6

Enginyeria Fluïdomecànica

6

Fonaments de Microbiologia d'Aliments

6

3r curs

Fonaments d'Enginyeria de Processos

Finalitza el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

ECTS

Protecció de Cultius

3

Pràctiques Externes

9

Treball de Fi de Grau

12

Finalitza el grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

*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 QUÍMICA
Amb el grau d'Enginyeria Química et formaràs com a professional multidisciplinari
i expert en l'àmbit de l'enginyeria química, amb capacitat per a l'anàlisi,
concepció, càlcul, disseny, construcció, monitoratge, control, optimització i
operació d'instal·lacions, equipaments i productes de la indústria química. Alhora,
t’habilitaràs en l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o
enginyera tècnica industrial.
Aquesta titulació respon a la creixent demanda de professionals en el camp de
l'enginyeria química. L'Escola aplica un mètode d'aprenentatge únic, basat en la
realització d'avantprojectes a cada curs, que potencia les teves aptituds i capacitats
professionals i de treball en equip, lideratge d'equips i relacions personals.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 75
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català, castellà i anglès
Nota de tall juny 2019: 5,722

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis un bon coneixement
de les assignatures de ciència i tecnologia: Física,
Matemàtiques, Informàtica i Química. També has de
tenir un interès per la tecnologia, força creativitat i
saber treballar en equip.

Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic
amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats.
Faràs moltes activitats de laboratori i de projectes,
a més de les pràctiques laborals, amb què podràs
visualitzar l'entorn real de l'enginyeria química.
Et convertiràs en un enginyer o enginyera capaç,
versàtil i resolutiu, valors necessaris en la carrera
professional.

El més important és que tinguis motivació i una
ment oberta en els aspectes teòrics i pràctics
imprescindibles per seguir amb èxit una carrera
tècnica.

T'especialitzaràs en un sector amb una creixent
demanda de professionals tant al nostre país com
a la resta del món. També obtindràs les atribucions
professionals que t’habilitaran per a l'exercici lliure
de la professió d’enginyer o enginyera.

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

Sortides professionals

Et titularàs en una escola capdavantera en un
projecte educatiu d'excel·lència que ha obtingut
l’acreditació EUR-ACE® d’enginyeria i de recerca en
el món de l'enginyeria química.
El rànquing acadèmic de Xangai 2019 situa la URV
com una de les millors 4.000 universitats del món per
estudiar enginyeria química.
Faràs 300 hores de pràctiques a les empreses més
importants del sector químic i petroquímic com Dow
Chemical, BASF o Repsol.

Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:
• En empreses del sector químic i petroquímic.
Com a part d’equips multidisciplinaris en:
• Indústria alimentària.
• Indústria farmacèutica.
• Indústria energètica i ambiental.
• Empreses d'enginyeria.
• Tractament, potabilització i depuració d'aigües.
• Indústria elèctrica i nuclear.

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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T’especialitzaràs en
un sector amb una
creixent demanda de
professionals tant al
nostre país com a la
resta del món

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

ECTS

ASSIGNATURA

Fonaments d'Enginyeria de Processos

9

Disseny d'Operacions de Separació

9

Matemàtiques I

9

Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries

6

Expressió Gràfica

6

Tecnologia del Medi Ambient

6

Física

6

Simulació i Anàlisi de Processos Químics

9

Química I

6

Ciència de Materials

3

Computació en Enginyeria de Processos

6

Control i Instrumentació

6

Enginyeria Fluïdomecànica

6

Seguretat Industrial

3

Fisicoquímica

6

Termodinàmica Tècnica

4

Química II

6

Biotecnologia

3

Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor

5

Gestió de Projectes

3

Resistència de Materials

3

9

3r curs

ASSIGNATURA

Cinètica Química i Disseny de Reactors

2n curs

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

ECTS

Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i
Mecànica de Fluids

3

Laboratori Integrat de Termodinàmica i
Cinètica Químiques

3

Disseny d'Equips i Instal·lacions

6

Processos i Productes Químics

9

Electrònica

3

Fenòmens de Transport

6

Màquines i Mecanismes

3

Matemàtiques II

6

Oficina Tècnica

6

Termodinàmica

6

Optatives*

12

Economia i Organització Industrial

6

Pràctiques Externes

12

Electrotècnia

6

Matemàtiques III

6

4t curs

1r curs

Formació bàsica: 63 ECTS
Formació obligatòria: 135 ECTS
Assignatures optatives: 18 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 MECÀNICA
Si et gradues en Enginyeria Mecànica podràs gestionar el manteniment i projectar
instal·lacions industrials de subministrament, climatització, transport de fluids,
basades en sistemes oleo-hidràulics i pneumàtics, màquines i motors tèrmics i
sistemes d’intercanvi de calor.
Adquiriràs les competències necessàries per projectar i dissenyar elements
de màquines i estructures basant-te en mètodes de càlcul, materials, i els
condicionants relatius a la seva fabricació. Per això, aprendràs a utilitzar eines
CAD, CAE i CAM, a més de tècniques analítiques i experimentals.
Seràs una persona experta a dissenyar, planificar i interpretar assaigs de màquines
i grups mecànics. Adquiriràs capacitats per aplicar els principis i els mètodes
relatius a la gestió de la qualitat. Treballaràs les capacitats necessàries per
analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, així
com per optimitzar i racionalitzar processos productius.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 60

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

Perfil recomanat

EUR-ACE®, i de recerca d’impacte en el món de
l’enginyeria mecànica.

És recomanable que tinguis un bon nivell de
les assignatures de ciència i tecnologia: Física,
Matemàtiques, Informàtica i Química, a més
d'Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador.
També hauries de tenir interès per la tecnologia i ser
una persona creativa.

Et podràs especialitzar en automoció, manteniment,
disseny d'equips o construcció.

Per què estudiar el grau
d’Enginyeria Mecànica a la URV?
Exerciràs una professió amb una creixent demanda
laboral, ja que ha assolit una gran expansió en els
darrers anys. Aquest grau respon a les necessitats
industrials de l'entorn i del país.
Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb
què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb
una gran presència d'activitats de laboratori i de
projectes.
Et convertiràs en un enginyer o enginyera capaç,
versàtil i resolutiu, valors necessaris en la carrera
professional.
Podràs fer pràctiques externes en les empreses
més importants del nostre entorn en l’àmbit de la
fabricació mecànica, el manteniment i el projecte
d’instal·lacions industrials de màquines i estructures,
l’automoció, etc.

Sortides professionals
Desenvoluparàs la teva carrera professional tant
en empreses del sector mecànic, com alimentari,
automobilístic, químic, elèctric, electrònic o
de robòtica industrial. Podràs treballar tant en
empreses privades com en l'Administració pública i
també exercir de forma lliure la professió.
Podràs exercir la teva carrera professional en els
àmbits laborals següents:
• Planificació i gestió de projectes relacionats amb
els sistemes de transport de fluids, la refrigeració
i fred industrial, la ventilació i la calefacció.
• Disseny i direcció de projectes d'estructures i
instal·lacions industrials.
• Projecte, disseny, construcció, assaig i utilització
de qualsevol sistema mecànic.
• Disseny i control dels processos relacionats
amb la fabricació de les màquines, així com els
accionaments mecànics.
• Disseny i fabricació assistida per ordinador.
• Projecte, disseny i utilització de nous materials.

Estudiaràs en una escola capdavantera amb un
projecte educatiu d’excel·lència, acreditat per

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**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 141 ECTS
Assignatures optatives: 27 ECTS

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

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

Administració d'Empreses i Organització
de la Producció

6

Calor i Fred Industrial

3

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I

6

Enginyeria Fluïdomecànica

6

Fonaments Físics de l'Enginyeria I

6

Fonaments de Tecnologia Elèctrica

6

Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

Laboratori de Màquines Tèrmiques

3

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

6

Laboratori de Tecnologia Mecànica

3

Tecnologia Mecànica

3

Teoria i Disseny d'Estructures

6

Direcció d'Operacions

3

Disseny de Màquines

6

Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica

6

Hidràulica

6

Laboratori d'Hidràulica

3

Projecte Integrador III

6

Construcció Industrial

3

Dinàmica de Sistemes Mecànics

6

Laboratori d'Assaig de Màquines

3

Oficina Tècnica

6

Optatives*

12

Anglès Tècnic

3

Treball de Fi de Grau

12

Optatives*

15

6

Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

6

Mètodes Numèrics i Programació Algorítmica

6

Projecte Integrador I

6

Ciència i Tecnologia de Materials

6

Elasticitat i Resistència de Materials I

6

Enginyeria Tèrmica I

6

Mecànica i Teoria de Mecanismes I

6

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6

Elasticitat i Resistència de Materials II

6

Enginyeria Tèrmica II

6

Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials

3

Laboratori de Màquines i Mecanismes

3

Mecànica i Teoria de Mecanismes II

6

Projecte Integrador II

6

3r curs

Fonaments Físics de l'Enginyeria II

4t curs

2n curs

1r curs

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II 6

*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’ENGINYERIA
QUÍMICA I DE TÈCNIQUES DE
BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Sigues un professional multidisciplinari: aprèn a dissenyar i operar processos de
transformació d'alta tecnologia propis de l'enginyeria química i de la biotecnologia
industrial d'última generació per aprofitar, transformar, substituir i investigar noves
matèries primeres, en un entorn necessàriament d'economia circular.
Amb aquest itinerari formatiu et graduaràs paral·lelament en Tècniques de
Bioprocessos Alimentaris (GTBA) i en Enginyeria Química (GEQ), de manera que
et convertiràs en un enginyer o enginyera excepcional. Així podràs respondre a la
demanda creixent dels sectors químic i alimentari, les principals branques industrials
del país, i aplicar els coneixements d'enginyeria de procés també a les especificitats
de la indústria biotecnològica i d'aliments, per fer industrialment viables els
productes de la investigació i el desenvolupament biotecnològic.
Durada: 4,5 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 10

Horari 1r curs: matí i pràctiques alguna tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 7,62

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis habilitat per a les
ciències (matemàtiques, física, química i biologia)
i tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat
tecnològic o científic. Cal que tinguis interès per
la tecnologia, creativitat i aptituds per treballar en
equip. És important que tinguis motivació i una
ment oberta en els aspectes teòrics i pràctics,
imprescindibles per superar amb èxit una carrera
tècnica.

Per què estudiar el doble grau
a la URV?

•Faràs 300 hores de pràctiques laborals en les
indústries del sector com Pastisart, Fruselva o Unió
Corporació Alimentària.
•Et titularàs en una escola capdavantera en un
projecte educatiu d'excel·lència que ha obtingut
l’acreditació EUR-ACE® d’enginyeria, i de recerca en
el món de l'enginyeria química.
•El rànquing acadèmic de Xangai 2019 situa la URV
com una de les millors 4.000 universitats del món
per a estudiar enginyeria química i ciències dels
aliments.

Sortides professionals

•El doble grau d'Enginyeria Química i de Tècniques
de Bioprocessos Alimentaris, únic a tot l'Estat, et
permetrà especialitzar-te en dos sectors industrials
que concentren més del 30% del valor afegit brut
de l'activitat industrial del país.

La titulació presenta un elevat grau d’ocupabilitat
que et permetrà exercir la carrera professional en
indústries del sector químic, petroquímic, alimentari,
farmacèutic, elèctric, nuclear, energètic i ambiental,
de tractament, potabilització i depuració d'aigües.

• Aprendràs fent avantprojectes en cada curs, que
potenciaran les teves aptituds i capacitats de
treball en equip, lideratge, innovació i aprenentatge
autònom. El model d’aprenentatge es basa en
la professionalització a través del treball pràctic
en els avantprojectes, pràctiques de laboratori i
pràctiques laborals.

Podràs desenvolupar, entre d’altres, les tasques
següents:

•Amb aquestes metodologies innovadores
adquiriràs les competències imprescindibles per
accedir a un món laboral de complexitat creixent.

•
•
•
•
•
•

Processament de productes.
Recerca, innovació i disseny de producte.
Gestió mediambiental.
Control i automatització de processos.
Gestió, logística i comercialització.
Gestió i control de la qualitat de productes i
processos.

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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Especialitza’t en dos
sectors industrials que
concentren més del
30% del valor afegit
brut de l'activitat
industrial del país

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

ASSIGNATURA

Formació bàsica: 69 ECTS
Formació obligatòria: 189 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 21 ECTS

Tecnologia del Medi Ambient

2n curs

Fonaments d’Enginyeria de Processos

9

Expressió Gràfica

6

Física

6

Química I

6

Computació en Enginyeria de Processos

6

Fisicoquímica

6

Química II

6

Enginyeria Fluïdomecànica

6

Processos i Productes Químics

9

Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i
Mecànica de Fluids

3

Laboratori Integrat de Termodinàmica i
Cinètica Químiques

3

Matemàtiques II

6

Termodinàmica

6

Fenòmens de Transport

6

Fonaments de Bioquímica i Biologia

6

Matemàtiques III

6

Economia i Organització Industrial

6

Electrotècnia

6

Cinètica Química i Disseny de Reactors

9

3r curs

9

4t curs

1r curs

Matemàtiques I

ECTS

5è curs

ASSIGNATURA

ECTS
6

Simulació i Anàlisi de Processos Químics

9

Laboratori Integrat d’Operacions Unitàries

6

Disseny d’Operacions de Separació

9

Control i Instrumentació

6

Ciència de Materials

3

Seguretat Industrial

3

Termodinàmica Tècnica

4

Gestió de Projectes

3

Resistència de Materials

3

Disseny d’Operacions de Bescanvi de Calor

5

Biotecnologia

3

Fonaments de la Producció d’Aliments

9

Química i Anàlisis dels Aliments

9

Sistemes de Qualitat en Bioprocessos

6

Oficina Tècnica

6

Disseny d’Equips i Instal·lacions

6

Enginyeria de Biosistemes

6

Pràctiques Externes

12

Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció

6

Fonaments de Microbiologia d’Aliments

6

Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

3

Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials

3

Electrònica

3

Màquines i Mecanismes

3

Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària

3

Modelització de Processos en Sistemes
Alimentaris i Biològics

3

Treball de Fi de Grau (GTBA)

9

Treball de Fi de Grau (GEQ)

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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NOTES

14

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

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA
Campus Sescelades
Avinguda dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona
977 559 607 / infoetseq@urv.cat / www.etseq.urv.cat
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