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1   Les titulacions de Grau a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró 
(EUPMT)  

 Els estudis de Grau a l'EUPMT tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació integral que els prepara per a exercir com a professionals de l’àmbit de l’enginyeria; el títol oficial que s’obté després d’haver finalitzat els estudis en una titulació és de “Graduat en  el nom de l’especialitat corresponent” per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els títols de Grau que s’imparteixen a l’EUPMT tenen una durada teòrica de 4 anys, com correspon, i el seu pla d’estudis consta de 240 crèdits ECTS. Els 4 cursos acadèmics s'organitzen per quadrimestres en 8 mòduls anomenats 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Els estudis de Grau en enginyeria a l'EUPMT es divideixen en dos àmbits: Àmbit d'Enginyeria Industrial 
• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
• Grau en Enginyeria Mecànica  Àmbit d'Enginyeria Informàtica  
• Grau en Enginyeria Informàtica  En aquest document s'establiran els diferents itineraris entre titulacions de l'àmbit 

industrial per assolir la doble  titulació . Precisament, els plans d’estudis de les titulacions d'aquesta àrea comparteixen les assignatures bàsiques i comunes, ubicades preferentment en els 2 primers cursos dels estudis (120 ECTS); aquest fet suposa un primer estalvi en el temps que un estudiant haurà d'invertir per assolir la doble titulació. Un estudiant que supera la doble titulació gaudirà, quan pertoqui, de les atribucions professionals de les dues titulacions que conformen el seu itinerari a l'escola. 
 
 
 
1.1 Els estudis de Grau de l'àrea d'Enginyeria Industrial a l'EUPMT 

 Els estudis de Grau en l'àmbit industrial s’inicien a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró en el curs  2009-10 amb entrada única per part dels estudiants, sense especilitat 
assignada d’origen.  Aquest fet suposa que l'estudiant comença els estudis dins l'àrea industrial amb assignatures bàsiques i comunes iguals a totes les titulacions de l'àmbit (120 ECTS); un cop superades les assignatures que conformen la fase inicial  l’estudiant podrà prioritzar per alguna de les dues especialitats  en funció dels seus interessos.   En el Pla d’Estudis hi ha 3 blocs curriculars: el Bloc Fase Inicial (FI), el Bloc de segon curs  i el Bloc de les assignatures obligatòries de tercer i quart curs.  La Fase Inicial és el primer curs dels estudis (60 ECTS), i està composada pels mòduls 1A i  1B .   Les assignatures  dels mòduls 2A  i  2B formen el bloc curricular de segon curs. 
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 Les assignatures obligatòries de 3A , 3B , 4A  i 4B  formen el tercer bloc curricular.  El Projecte Final de Grau té 24 ECTS i està situat al mòdul 4B del pla d’estudis per a cada  titulació.  
1.2 L'optativitat en els estudis de Grau a l'EUPMT  L'objectiu de l’optativitat en els plans d’estudi de Grau és complementar les competències  específiques i transversals en l'àmbit de l'especialitat, la gestió, el desenvolupament sostenible i  la societat.  Un estudiant ha de superar 24 crèdits ECTS optatius en les titulacions de l'àmbit de  l'Enginyeria Industrial distribuïts en els mòduls 4A i 4B.      

   
                          Fig. 1  Oferta d’optatives en els diferents quadrimestres   Les assignatures optatives es classifiquen en:  D'ESPECIALITAT: Són assignatures optatives ofertes  per ampliar les competències específiques pròpies de les especialitats.  D'ESCOLA: Són assignatures optatives ofertes a   les dues  titulacions  de la branca industrial de l’Escola per ampliar  les competències específiques d'àmbit general (gestió, societat, desenvolupament  sostenible...).  ASSIGNATURES D’ALTRES ESPECIALITATS:  L’estudiant podrà escollir com a optatives assignatures d'especialitat de l’altra titulació diferent a la seva, sempre que no hi hagi prerequisits establerts en el seu contingut. Són aquestes, precisament, les que permetran connectar les dues titulacions a partir del quadrimestre Q7.   

1.3 Les raons per a la doble titulació a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró 
 Els plans d’estudi de l’EUPMT comparteixen una part important de matèries que proporcionen una  vessant industrial a totes les titulacions. Ela graduats en enginyeria tenen un perfil que els fa aptes per el seu desenvolupament professional en camps diversos de la indústria. Es  posa de manifest, doncs, que les dues titulacions de l’àmbit de l’enginyeria industrial   que imparteix l'EUPMT estan fortament imbricades; es poden integrar sense dificultat i es poden concebre com a complementàries. Així doncs, la doble titulació proporciona un valor afegit als estudiants.  

Quadrimestre 7  Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3 Quadrimestre 8  Optativa 4
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Els graduats en una primera titulació, especialment els interessats en una àrea concreta  d'aquesta, poden desitjar (i ens consta que desitgen) una ampliació dels seus coneixements en certs aspectes d'una segona titulació. D'aquesta forma, l'estudiant augmenta la seva capacitat multi-disciplinar i completa els seus interessos professionals en un entorn determinat que es percep present a la demanda del sector industrial. 
 
1.4 Quadre resum de la doble  titulació  proposada a l'Escola Universitària Politècnica 
de Mataró 
 El quadre de la figura adjunta  ( Fig. 2) mostra els vincles entre especialitats que conformen l'oferta de doble titulació a l'EUPMT. Entre  les  dues titulacions es pot veure el flux bidireccional dels estudiants. Els nombres que acompanyen les fletxes en cada  sentit indiquen el màxim nombre d'estudiants que es poden admetre en aquest flux sense incrementar la càrrega lectiva de l'Escola. Més endavant, per cada cas, s'establiran  els  mecanismes que permeten realitzar els itineraris per a les dobles titulacions.  
 

 
 Fig. 2  Mapa   del nombre de places ofertes per a les dobles titulacions. 

 
 

2 Memòria justificativa per a la proposta d’implantació de doble titulació: 
Graus en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Mecànica 
 

2.1 Introducció  
 Donat que l’EUPMT té accés únic a les dues titulacions Industrials i, a més, els plans d’estudis tenen 132 ECTS comuns, presentem una memòria justificativa per implementar la doble  titulació entre aquests dos graus de l’Àrea Industrial. 
 

2.2 Centre Docent  
 Escola Universitària Politècnica de Mataró 
 

2.3 Nombre de places 
 Com a màxim 20 places en cadascun dels dos graus. Aquestes oferta de 20 places de doble titulació, no representant cap mena d’increment en l’encàrrec docent assignat a l’escola. 
  

 
 

Grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automàtica 

Grau en Enginyeria 
Mecànica 

20 

20 
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2.4 Justificació de la proposta 
 
2.4.1 Segons criteris acadèmics 
 En el moment d’establir els trets genèrics dels nous plans d’estudis , ja es van estructurar de manera que tinguessin el màxim nombre de crèdits comuns (132 ECTS), per tal de facilitar la  possibilitat de cursar els estudis de doble titulació i per això es va proposar l’entrada única.   Per aquest motiu es varen concentrar les assignatures bàsiques i comunes en els dos primers  cursos, de manera que fora viable la compaginació de dues titulacions a partir del quadrimestre setè.   
 
2.4.2 Segons altres criteris 
 L’entorn industrial de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró  (comarques del Maresme i del Vallès Oriental), amb moltes industries  petites o mitjanes, sovint necessiten enginyers industrials amb coneixements d’electrònica i automàtica i també  de mecànica. Podem trobar  enginyers dedicats al manteniment de planta, enginyers de producció, enginyers encarregats del disseny del producte, etc. En diverses trobades ens comenten aquesta necessitat formativa.  Les empreses del   Consell Assessor dels estudis d’enginyeria en la branca industrial del centre així  ho han manifestat. La doble titulació permetria formar amb aquest doble perfil als nostres enginyers. Amb un increment de 66 crèdits ECTS del àmbit específic de cada una de les titulacions,  s’adquireixen les competències específiques de cadascuna d’elles, per tant, al cursar les  dobles titulacions, ampliem el ventall laboral i d’atribucions professionals dels graduats i preparem als nostres Enginyers/es amb un perfil més multi-disciplinar i més flexible per adaptar-se al mercat laboral.  Els indicadors  de que disposa l’Escola Universitària Politècnica de Mataró manifesten un molt alt percentatge d’inserció laboral en poc temps després d’acabar els estudis dels nostres titulats, molt sovint en empreses industrials de l’entorn amb les necessitats descrites. Considerem que el grau d’inserció laboral dels futurs titulats  amb la doble titulació  seria molt alta. Alguns dels nostres estudiants , conscients d’aquesta realitat, tenen la intenció de cursar els dos graus per separat (amb les convalidacions corresponents), fent una segona preinscripció una vegada titulats dels estudis de grau que estan cursant. La possibilitat d’establir itineraris per una doble titulació faria més senzill per aquest tipus d’estudiant assolir les competències, tant les de l’enginyer mecànic com les del enginyer en electrònica industrial i automàtica. 
 

2.5 Criteris d’admissió a l’itinerari de doble titulació 
 Es tindrà en compte com a element bàsic l’expedient acadèmic de l’estudiant, segons la mitjana ponderada dels dos primers cursos superats.  
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2.6 Justificació de l’adquisició de les competències que han estat  verificades  
 Les competències específiques  de la segona titulació queden assolides pel fet de que s´han de cursar   60 crèdits ECTS específics d’aquesta especialitat i, com a mínim, una assignatura optativa d’especialitat  (6 ECTS) de cada una de les titulacions. Com que les competències  transversals són comunes a totes les titulacions de l’Escola queden assolides en la segona titulació.  
 
 
2.7  Itineraris 
 
2.7.1 Grau en enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i grau en enginyeria 
Mecànica 
 
 
 
 
Quadrimestre 1 Matemàtiques I 

Física I 
Anglès 
Fonaments d’Informàtica 
Química 

Quadrimestre 2 Matemàtiques II 
Física II 
Ciència de Materials 
Expressió Gràfica 
Emprenedoria i Innovació 

Quadrimestre 3 Sistemes Elèctrics 
Electrònica 
Sistemes Mecànics 
Matemàtiques III 
Administració i Gestió d’Empreses 

Quadrimestre 4 Estadística 
Introducció a la Resistència de Materials 
Organització de la Producció 
Termodinàmica i Mecànica de Fluids 
Control Industrial i Automatització 

Quadrimestre 5 Electrotècnia 
Electrònica Digital i Microprocessadors 
Electrònica Analògica 
Automatització Industrial 
Sostenibilitat 

Quadrimestre 6 Control Digital de Sistemes 
Electrònica de Potència 
Informàtica Industrial 
Instrumentació 
Gestió de Projectes 
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Quadrimestre 7 
( 36 ECTS) 

Robòtica 
Processos de Conformació 
Enginyeria de Materials 
Mecanismes i Màquines 
Enginyeria Tèrmica 
Optativa 1 

Quadrimestre 8 Enginyeria de Fluids 
Modelització i Simulació 
Disseny de Màquines 
Elasticitat i Resistència de Materials 
Optativa 2 

Quadrimestre 9 Control i Simulació de Processos 
Validació de Màquines 
Estructures i Instal·lacions Industrials 
Optativa 3 
Optativa  4 

Quadrimestre 10 Optativa  5 
Treball Final de Grau ( 24) El mateix per les dues  titulacions 

 

Total crèdits a cursar 306 ECTS 
 

Assignatures   comunes i bàsiques de totes les titulacions d’industrials ( color negre) 
Assignatures del grau en enginyeria electrónica industrial i automática ( color vermell) 
Assignaures del grau en enginyeria mecánica ( color blau) 
 
 
 
 
 
 

2.7.2 Grau en enginyeria Mecànica i grau en enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 
 
Quadrimestre 1 Matemàtiques I 

Física I 
Anglès 
Fonaments d’Informàtica 
Química 

Quadrimestre 2 Matemàtiques II 
Física II 
Ciència de Materials 
Expressió Gràfica 
Emprenedoria i Innovació 

Quadrimestre 3 Sistemes Elèctrics 
Electrònica 
Sistemes Mecànics 
Matemàtiques III 
Administració  i Gestió d’Empreses 
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Quadrimestre 4 Estadística 
Introducció a la Resistència de Materials 
Organització de la Producció 
Termodinàmica i Mecànica de Fluids 
Control Industrial i Automatització 

Quadrimestre 5 Processos de Conformació 
Enginyeria Tèrmica 
Enginyeria de Materials 
Mecanismes i Màquines 
Sostenibilitat 

Quadrimestre 6 Enginyeria de Fluids 
Modelització i Simulació 
Disseny de Màquines 
Elasticitat i Resistència de Materials 
Gestió de Projectes 

Quadrimestre 7 
( 36 ECTS) 

Robòtica 
Electrotècnia 
Electrònica Analògica 
Automatització Industrial 
Electrònica Digital i Microprocessadors 
Optativa 1 

Quadrimestre 8 Control Digital de Sistemes 
Electrònica de Potència 
Informàtica Industrial 
Instrumentació 
Optativa 2 

Quadrimestre 9 Control i Simulació de Processos 
Validació de Màquines 
Estructures i Instal·lacions Industrials 
Optativa 3 
Optativa 4 

Quadrimestre 10 Optativa 5 
Treball Final de Grau ( 24) El mateix per les dues  titulacions 

 
Total crèdits a cursar 306 ECTS 

 

Assignatures   comunes i bàsiques de totes les titulacions d’industrials ( color negre) 
Assignatures del grau en enginyeria electrónica industrial i automática ( color vermell) 
Assignaures del grau en enginyeria mecánica ( color blau) 
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2.7.3 Crèdits a reconeixer als dos plans d’estudi 

 Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial  i  Automatització 

Grau en Enginyeria Mecànica

 Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS

Pr
im

er
   C

ur
s 

840150 Anglès 6 840150 Anglès 6
840152 Fonaments d’Informàtica 6 840152 Fonaments d’Informàtica 6
840154 Química 6 840154 Química 6
840153 Matemàtiques I 6 840153 Matemàtiques I 6
840151 Física I 6 840151 Física I 6
840155 Emprenedoria I Innovació 6 840155 Emprenedoria I Innovació 6
840156 Expressió Gràfica 6 840156 Expressió Gràfica 6
840159 Ciència de Materials 6 840159 Ciència de Materials 6
840158 Matemàtiques II 6 840158 Matemàtiques II 6
840157 Física II 6 840157 Física II 6

 

 Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial  i  Automatització 

Grau en Enginyeria Mecànica

 Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS

Se
go

n 
  C

ur
s 

840253 Sistemes Mecànics 6 840253 Sistemes Mecànics 6840252 Sistemes Elèctrics 6 840252 Sistemes Elèctrics 6840250 Electrònica 6 840250 Electrònica 6840251 Matemàtiques III 6 840251 Matemàtiques III 6840160 Administració i Gestió 
d’empreses 

6 840160 Administració i Gestió 
d’empreses 

6840254 Control Industrial   i 
Automatització 

6 840254 Control Industrial   i 
Automatització 

6840255 Introducció a la Resistència 
de Materials 

6 840255 Introducció a la Resistència 
de Materials 

6840258 Termodinàmica I Mecànica 
de Fluids 

6 840258 Termodinàmica I Mecànica 
de Fluids 

6840256 Estadística 6 840256 Estadística 6840257 Organització de la 
Producció 

6 840257 Organització de la 
Producció 

6

 

 Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial  i  Automatització 

Grau en Enginyeria Mecànica

 Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS

Te
rc

er
 , 

qu
ar

t i
 

ci
nq

uè
 c

ur
s 

840259 Sostenibilitat 6 840259 Sostenibilitat 6840260 Gestió de Projectes 6 840260 Gestió de Projectes 6

 Optativa  2 6 Optativa  2 6

 Optativa  4 6 Optativa 4 6

 Optativa  5 6 Optativa  5 6

 

Total crèdits ECTS que es reconeixen 150
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2.7.4 Justificació de l’adquisició de les competències que han estat verificades. En qualsevol dels itineraris els estudiants assoleixen les competències de cada una de les titulacions,  ja que cursen com obligatòries totes les matèries  verificades.  Cadascun del itineraris està format per 306 ECTS, dels quals hi han un mínim de 90 ECTS diferents dels que cursaria  un estudiant d’una única titulació (60 ECTS  obligatoris + 24 ECTS del treball final de grau + com a mínim  6 ECTS optatius  que no cursaria en una de les dues titulacions) El protocol intern  dels treballs final de grau de l’Escola establirà una  normativa  especial pels  estudiants de la doble titulació per garantir que el conjunt de competències de les dues titulacions siguin assolides. 
 
 




