
ESEIAAT
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAUS UNIVERSITARIS 
EN L’àMbIT 
D’ENGINYERIA 
INDUSTRIALS
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Elèctrica
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil

Consulta al web les dates de Portes Obertes.  
www.eseiaat.upc.edu
info.eseiaat@upc.edu
      eseiaatUPC
      @eseiaat_upc
      eseiaat_upc

Com s’hi arriba?
FGC: Terrassa, Vallparadís-Universitat
Renfe: Terrassa

GRAU UNIVERSITARIS EN L’àMbIT
D’ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

El teu talent, el nostre prestigi

Docència de qualitat
Alt contingut pràctic i tracte personalitzat.

Pràctiques en empreses i relació amb el teixit industrial
Convenis de cooperació educativa, conferències, fòrums d’empreses, speed recruitment.

Internacionalització
Programes de mobilitat i intercanvi arreu del món.

Projectes singulars d’estudiants
L’Escola posa al teu abast emprendre projectes d’enginyeria aplicada.

Recerca excel·lent, útil i internacional
La recerca en tecnologia s’ha consolidat com un dels eixos estratègics de l’ESEIAAT UPC.

https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca
http://www.facebook.com/eseiaatUPC
http://www.twitter.com/eseiaat_upc
http://www.instagram.com/eseiaat_upc
https://www.upc.edu/ca
http://www.fgc.es/cat/index.asp
http://www.renfe.com/CA/viajeros/cercanias/barcelona/index.html


* Font: 5a enquesta d’inserció laboral de la població 
titulada de les universitats catalanes de l’Agència 
per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU Catalunya). 

+ de 400 
estudiants participen 
en programes de  
mobilitat internacional

+ de 1.000 
estudiants fan 
pràctiques en 
empreses cada curs

85%
dels estudiants tornaria 
a estudiar a l’ESEIAAT*

90%
taxa d’ocupació  
dels nostres titulats*

Participació en xarxes 
internacionals: CLUSTER, TIME, 
CINDA i Smile-Magalhães

GRAUS UNIVERSITARIS EN L’àMbIT 
D’ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

Els graus universitaris tenen una 
durada de 4 cursos acadèmics. 
El primer curs dels graus universitaris 
de l’àmbit industrial de l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
és comú per a tots aquests estudis 
i, per tant, l’accés es realitza a través 
d’una entrada única en el procés 
de preinscripció universitària. 
Un cop superat el primer curs, podràs 
demanar l’especialització del grau en 
què vols continuar, ordenats per ordre 
de preferència.

L’ESEIAAT t’ofereix la possibilitat de 
complementar un grau amb un itinerari 
específic que permet obtenir una doble 
titulació dintre d’aquest centre, cursant 
un determinat nombre de crèdits més 
corresponents al pla d’estudis d’una 
de les altres titulacions que 
s’imparteixen en el centre. 
La doble titulació implica, a grans trets, 
superar un any d’estudis addicional. 
Per accedir-hi cal haver cursat ja un 
mínim de crèdits d’un dels graus.

Enginyeria Química.

http://www.aqu.cat



