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Què faré quan acabi els estudis actuals? 

Vull anar a la universitat? 

M’interessen les enginyeries? 

Enginyeria Informàtica? Enginyeria de Dades? 

Trobaré feina quan acabi? de què? 

A quina universitat puc anar? 

Seré capaç d’acabar una enginyeria? 



Decidit !! 

I quan 
acabi? 

Trobaré 
feina? 

Què 
m’agrada? 
Com sóc? 

Quins 
estudis es 
fan? A on? Un repte  

molt important 



Tria el que vols estudiar 

Ciències Biociències Salut 

Arts i Humanitats Ciències Socials  
i Jurídiques Enginyeries 



Estructura dels estudis universitaris 

Tria el que vols estudiar 

GRAU 

240 ECTS 

4 anys 

MÀSTER OFICIAL 

 

60   ECTS / 1 any 

120 ECTS / 2 any 

DOCTORAT / TESI 

3 anys  

MÀSTER PROPI 

 

60-120 ECTS / 1 o 2 anys  

DIPLOMATURA DE POSTGRAU 

 

30-60 ECTS / màxim 1 any 

EXERCICI 

PROFESSIONAL 

 

 

MÓN  

LABORAL 
 

Formació de 
caire general 
dins un àmbit 
professional. 

  

En alguns graus 
també hi ha 
especialització 
(mencions) 



Enginyeries 

https://www.youtube.com/watch?v=lhGAAPd_30Y


Enginyeries 

 

Aspecte pràctic de la ciència. 

Passar de les idees a la realitat. 

Solucionar problemes amb sentit comú i criteri. 

Aportar idees noves. 

És també un art i una ciència. 

Utilitzar la ciència per resoldre problemes.  

Combinar totes les fonts d’informació amb la finalitat d’obtenir 
solucions pràctiques als problemes que es presentin. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhGAAPd_30Y


*Nota de tall juliol de 2015 

Què necessites per estudiar una enginyeria? 

Capacitat de raonament lògic i ... 

... de resolució de problemes 

Imatges obtingudes de http://www.laugirona.cat 

Interès pels avenços científics 
i tecnològics 

Capacitat per adaptar-se a noves 
situacions, mètodes i tecnologies  



*Nota de tall juliol de 2015 

Imatges obtingudes de http://www.laugirona.cat 

Facilitat per integrar-se en 
equips de treball 

Capacitat de treball de forma 
organitzada i metòdica 

Imaginació,  
 curiositat,  
  creativitat, .. 

Què necessites per estudiar una enginyeria? 

Molt recomanable un bon 
nivell d'anglès Bona base en matemàtiques 



Enginyeries 

 

Enginyeria Informàtica 

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació   

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació    

Enginyeria Informàtica (TI) +  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

Enginyeria Informàtica (EC) + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

Enginyeria de Dades 

Enginyeria Química   

Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 

Gestió Aeronàutica 

  

 

 

Escola d’Enginyeria – GRAUS  



Escola d’Enginyeria - UAB 



Escola d’Enginyeria - UAB 



Escola d’Enginyeria - UAB 



Escola d’Enginyeria - UAB 



Enginyeria Informàtica 



Enginyeria Informàtica 



Enginyeria Informàtica 



Enginyeria Informàtica 



*Nota de tall juliol de 2015 

Enginyeria Informàtica 

Té com objectiu formar professionals experts en 

informàtica que tinguin una visió global de la 

tecnologia que els permeti analitzar, dissenyar, 

desenvolupar i implantar sistemes informàtics 

per a diversos entorns i situacions, adaptant-se 

als canvis i a les innovacions tecnològiques. 



Enginyeria Informàtica 



Titulació adaptada a les directrius oficials del Ministeri d’Educació (BOE-
A-2009-12977). 

Perfils formatius: 

Enginyeria Informàtica 

•Enginyeria del programari: disseny de software, requisits, test i qualitat del software, gestió 
de bases de dades, .. 

•Enginyeria de computadors: estructura i arquitectura de computadors, supercomputació, 
sistemes encastats, microprocessadors, .. 

•Computació: intel·ligència artificial, visió per computador, robòtica, multimèdia, aprenentatge 
computacional, .. 

•Tecnologies de la informació: xarxes, sistemes d’informació, internet, seguretat, .. 



1er Semestre 

1er CURS 

Àlgebra 6 (FB) 

ECTS Tipus 

Fonaments d’enginyeria 6 (FO) 

Electricitat i electrònica 9 (FB) 

Càlcul 6 (FB) 

Matemàtica discreta 6 (FB) 

Organització i gestió 
d’empreses 

6 (FB) 

Fonaments d’informàtica 9 (FB) 
Metodologia de la 

programació 
6 (FB) 

Fonaments de computadors 6 (FB) 

2on Semestre ECTS Tipus 

Així s’estructura el grau 
Enginyeria Informàtica 



2n CURS 

Així s’estructura el grau 
Enginyeria Informàtica 



Planificació dels estudis 

1er Semestre 

3r CURS 

Tecnologies de desenvolup. 
per a Internet i Web 

6 (FO) 

ECTS Tipus 

Computació: 
Anàlisi i disseny d’algorismes 

Compiladors 
Coneixement, raonament i incertesa 

Visualització gràfica interactiva 

Sistemes multimèdia 

Robòtica, llenguatge i planificació 

Visió per computador 

 Aprenentatge computacional 

Legislació 3 (FO) 

Ètica per a l’enginyeria 3 (FO) 

Enginyeria de 
Computadors: 

Integració hardware/software 

Sistemes encastats 

Gestió i administració de xarxes 

Sistemes distribuïts 

Computació altes prestacions 

Microprocessadors i perifèrics 

Arquitectures avançades 

Prototipat de sistemes encastats 

Tecnologies de la 
Informació: 

Tecnologies avançades d’Internet 

Infraestructura i tecnologia a de xarxes 

Garantia de la informació i seguretat 

Sistemes i tecnologies web 

Sistemes  d’informació 

Disseny del software 

Sistemes distribuïts 

Fonaments de tecnologia de la informació  

Enginyeria del 
Software: 

Disseny del software 

Requisits del software 

Test i qualitat del software 

Arquitectura i tecnologies software 

Laboratori integrat del software 

Gestió i administració de BBDD 

Models de qualitat en la gestió de les TIC 

Gestió del desenvolupament del  
software 

2on Semestre ECTS Tipus 

Assignatures d’especialització 

Així s’estructura el grau 
Enginyeria Informàtica 



4t CURS 

Assignatures Optatives: Anglès I i Anglès II 

      Tendències Actuals 

      Pràctiques Externes 

      Assignatures d’altres mencions 

42 (OT) 

1er Semestre ECTS Tipus 2on Semestre ECTS Tipus 

Gestió de Projectes 6 (FO) Treball Final de Grau 12 (FO) 

Planificació dels estudis Així s’estructura el grau 
Enginyeria Informàtica 



Crèdits   

240 ECTS  
(4 anys)  

Cursos preparatoris 
• Taller de Matemàtiques per a Enginyers 
• Taller d’Electricitat i Electrònica 
• Introducció a la Programació 

Organització acadèmica Enginyeria Informàtica 

Horaris   
• Primer i segon: matí o tarda 
• Tercer i quart: matí 

Places nou 
accés 

240 

Nota accés 

6,890 

Rec. CFGS 

15 
ECTS 

Possibilitat estudis a 
temps complert o 

temps parcial 



Dobles Titulacions:  
Informàtica + Telecomunicació 

Les TIC 



Les enginyeries de Telecomunicacions 

Optatives 

60 

12 

Informàtica + Telecomunicació 

Els enginyers de telecomunicació són molt valorats perquè dominen 
una gran quantitat de disciplines. Són professionals amb formació 
tècnica molt sòlida i especialitzada en la transmissió/processament 
d’informació 

Electrònica 
(Circuits, 

microprocessadors) 

Física 
(Electromagnetisme,  

òptica) Informàtica 
(Programació aplicacions) 

Economia i  
gestió de projectes 

Matemàtiques 
(codificació, 

compressió, senyals) 



Per què una doble titulació? 

Formació Bàsica 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  
de coneixement de la titulació 

Pràctiques externes, Anglès i 
assignatures d’altres especialitzacions 

60 

126 

12 

Informàtica + Telecomunicació 

 

Informàtica + Comunicacions + Societat digital:  
 realitat que requereix de professionals altament 

qualificats i amb formació transversal 
 
Visió global de les TIC 

 



Possibilitats 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Grau Enginyeria Informàtica (menció Tecnologies de la Informació) + 

Grau Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

 

Grau Enginyeria Informàtica (menció Enginyeria de Computadors) + 

Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

Informàtica + Telecomunicació 



Així s’estructuren els dobles graus 
Informàtica + Telecomunicació 

Crèdits   

327 ECTS  
(5 anys)  

Horaris   
 Complet (matí i tarda) 

Places nou accés 

20 + 20 



Enginyeria de Dades 



Sensors, portable 
devices & Wearables 



Genomics 

Medical Scans 

Demographic Data 

Clinical 
Data 



Internet 



2.5 quintillons de bytes 
de dades  disponibles!!! 

Internet of Things 
(IoT), Social Networks Genomics, Radiomics  

Wereable Technology 



Disponibles per fer què? 



Sistemes Intel.ligents per la Presa de Decisions 

Clinical Decision Support 

Smart Cities and Intelligent Transport 

Bussiness Intelligence 
and Marketing 



       

       

       

       

       

Secure Transmission 

Efficient 
Storage 

Efficient 
Processing 

𝑤𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑜𝑙𝑑 − 𝑛 
𝜕𝐸𝑟𝑟

𝜕𝑤
 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝒘T𝒙 =  
1

1 + 𝑒−𝒘T𝒙
 

Cost(ℎ𝒘 𝒙𝑗 , 𝑦𝑗) = 
1

2
ℎ𝒘 𝒙𝑗 − 𝑦𝑗 2

  

Deep Learning 

Data Analysis 

Statistics 

Decision 

Prediction 

Massive Data 

Final Applications 

CICLE DE 
LES DADES 

Artificial 
Intelligence 



*Nota de tall juliol de 2015 

Enginyeria de Dades 

Objectiu: formar experts en l’analítica de dades amb 

una formació multidisciplinar  

 

Competències: extreure, transmetre, emmagatzemar, 

analitzar i visualitzar de manera segura i eficient 

grans volums de dades heterogènies  

 

Perfil Professional: disseny i gestió de sistemes 

intel.ligents per a la presa de decisions 



Així s’estructura el grau Enginyeria de Dades 

1. FORMACIÓ TRANSVERSAL (45 ECTS) 2. EXTRACCIÓ DADES DIGITALS (15 
ECTS) 

3. REPRESENTACIÓ DE DADES (24 
ECTS) 

4. EMMAGATZEMATGE I TRANSMISIÓ DADES 
(36 ECTS) 

5. PROCESSAMENT DE DADES 
(24 ECTS) 

6. ANALISI i VISUALITZACIÓ DE 
DADES (36 ECTS) 

a. Fonaments de programació  (6 ECTS-FB)  

b. Programació avançada (6 ECTS-FB) 

c. Fonaments  matemàtics (6 ECTS-FB)  

d. Fonaments d’Informàtica (9 ECTS-FB) 

e. Organització i gestió d’empreses (6 ECTS-FB) 

f. Enginyeria del Software  (6 ECTS-OB) 

g. Enginyeria del rendiment (6 ECTS-OB) 

a. Fonaments físics per l’adquisició de 
dades (9 ECTS-FB) 

b. Introducció al processament de 
senyal,  imatge i vídeo (6 ECTS-OB) 

a. Estructures de dades (6 ECTS-OB) 

b. Espais vectorials (6 ECTS-FB)  

c. Descripcions probabilístiques y 
estadístiques (6 ECTS-FB)  

d. Grafs, topologia y geometria discreta (6 
ECTS-OB)  

a. Bases de dades relacionals (6 ECTS-OB) 

b. Bases de dades no relacionals (6 ECTS-OB) 

c. Gestió d’infrastructures per al processament 
de dades (6 ECTS-OB)  

d. Xarxes d’ordinadors i Internet (6 ECTS-FB)  

e. Teoria de la informació i de la codificació (6 
ECTS-OB)  

f. Criptografia i Seguretat (6 ECTS-OB)  

a. Ajust de models i optimizació (6 ECTS-OB) 

b. Aprenentatge Computacional (6 ECTS-OB) 

c. Xarxes Neuronals i Deep Learning (6 ECTS-
OB)  

d. Anàlisis de grafs i cerca d’informació (6 
ECTS-OB) 

e. Anàlisi estadístic (6 ECTS-OB)  

f. Visualització de dades (6 ECTS-OB)  

a. Programació Paral·lela (6 ECTS-OB) 

b. Computació en Entorns Cloud (6 ECTS-
OB)  

c. Desenvolupament d’Aplicacions Big 
Data (6 ECTS-OB)  

d. Disseny d’algorismes (6 ECTS-OB)  

7. FORMACIÓ OPTATIVA (48 ECTS) 8. TREBALL FI DE GRAU (12 ECTS) 
Tres àrees d’aplicació :  

1. Eng Dades per Ciències de la Vida  
2. Big Data per Smart Cities 
3. Business Intelligence 

18 ECTS de pràctiques externes 

Projecte individual de caire professional en el que l’estudiant demostri 
que ha adquirit les competències i coneixements necessaris propis 
d’un Eng. Dades 



Crèdits   

240 ECTS  
(4 anys)  

Cursos preparatoris 
• Taller de Matemàtiques per a Enginyers 
• Introducció a la Programació 

Organització acadèmica Enginyeria de Dades 

Horaris   
• Primer, segon i tercer: matí 
• Quart: tarda 

Places nou 
accés 

40 

Possibilitat estudis a 
temps complert o 

temps parcial 



Sortides professionals 



Relació de centres de pràctiques 

Planificació dels estudis Pràctiques en empresa 
Enginyeria Informàtica 

Hewlett-Packard, Accenture, Everis, T-Systems, Indra, Sener, EY, Deloitte, Unit4, Seat, 
Aqualogy, Banc Sabadell, Sogeti, Altran, Sigma Gestión Universitaria AIE, Scytl, Ubi Studios, 
King, Mediapro, Ficosa, Applus Lgai, Verticales Intercom, Fico Mirrors, Panreac Quimica, 
Massive Dynamic Multimedia, Evok, DatknoSys, Genos Cloud Services, Divertap Apps, 
Systelab, Netcentric, Sistel Control, Wibigoo, Fundació ESADE, Mitsubishi Electric, Magneti 
Marelli, Alzatis, Delectatech, Leap in Value, Nostrum, Eismann, Bacardi, FinConsum, Migtron 
Robotics, Serimag Media, Binsa Software, K-Lagan, Idneo Technologies, Timatlas, ITNow, 
Circutor, Antara, Konozca Consulting, OpeNAC, Talk&Code, Neovideo, Mango, Ingravit, 
Worldline Iberia, Privalia, Skynet, Ersax Trade, Servizurich,…… 

Centre de Visió per Computador (CVC), Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), 
Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial (IIIA-CSIC), Sincrotró ALBA, Global Media 
Research, Barcelona Supercomputing Center (BSC), Fundació Privada Barcelona Digital 
Centre Tecnològic (BDIGITAL), Global Media Research, Port d’Informació Científica (PIC), 
Institut Català de Ciències del Clima (IC3), Fundació Privada ASCAMM, Fundació puntCAT, 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGT), ... 

i instituts i centres de recerca i innovació 



Sortides professionals 

*Nota de tall juliol de 2015 

 La UE preveu que es crearan 900.000 llocs de 
treball fins 2020 relacionats amb el món digital i 
les TIC. Molts quedaran vacants per falta de 
professionals. 

 
 Actualment, el nombre d’informàtics que 

demana la societat és molt superior al nombre 
de titulats. 
 

 La demanda d’enginyers de dades està creixent 
de manera significativa a escala mundial perquè 
és un perfil relativament nou. A les xarxes socials 
professionals les demandes de treballs catalogats 
com data engineering o big data engineer o data 
analítics superen les 100.000 entrades.  

 

 



Sortides professionals 

*Nota de tall juliol de 2015 

25 habilitats 
professionals 
protagonistes del 2016 



AQU Catalunya – Enquesta Inserció Laboral 2017  

97,4 

1,8 

0,8 

Quina és la Taxa d'ocupació? (%) 

Ocupat

Aturat

Inactiu

Menys de tres
mesos

Entre tres mesos i
un any

Més d'un any

89,9 

6,2 
3,9 

Quant han trigat a trobar la primera feina? 
(%) 

6,6 25,1 68,2 

Quant guanyen?  (%)  
 jornada laboral a temps complet 

Mileuristes Dosmileuristes Més de dosmileuristes

Enginyeria Informàtica 

Índex IQO 

75,8 



Sortides professionals: Enginyeria Informàtica 

*Nota de tall juliol de 2015 

Direcció 
• Projectes 

• Instal·lacions informàtiques 

• Gerència i direcció de departaments 

Desenvolupament aplicacions 
• Sectors (econòmic, banca, educació, seguretat, oci, automoció, ..) 

• Entorns (industrial, empresarial, recerca, ..) 

• Tecnologies (web, mòbil, cloud, videojocs, ..) 

Tècnic i manteniment 
• Aplicacions 

• Sistemes d’Informació 

• Sistemes, bases de dades, comunicacions, seguretat informàtica 

Disseny i administració 
• Sistemes informàtics (supercomputadors, microprocessadors, 

sistemes encastats)  

• Xarxes de computadors 



Sortides professionals: Enginyeria de Dades 
 



Sortides professionals 
Enginyeria Informàtica 

La teva 
empresa 



Coneix la UAB 



Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 
saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 
internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta la 
innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat en tots els 
àmbits de coneixement 

Una universitat solidària, 
participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 
HIGHER EDUCATION 2018 

12 
del món 

QS TOP 50  
UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST GLOBAL 
UNIVERSITIES 2018 



v 

Projecció internacional: Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19% dels titulats han 
fet estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus Estudi 

Programa Propi UAB 

Programa Propi 

Califòrnia 

Pràctiques Externes: 
  

Erasmus  
Programa Propi 



Un campus  
al teu servei 



Servei de Biblioteques 
Un campus al teu servei 

4.500 Places 
de lectura 56 Aules 

d’informàtica 1.269.451 Llibres catalogats 

7 biblioteques especialitzades 

 
Accés des de fora de la UAB 

 
Formació amb cursos d’iniciació i 

especialitzats  

Horaris adaptats als períodes lectius 

Sala d’estudi oberta durant les 24 h 

Reserva de sales per a treballs en grup 



Servei d’Ocupabilitat de la UAB 
Un campus al teu servei 

1.896 Ofertes 
publicades 

Cursos d’orientació professional 
 

Pràctiques i ofertes de feina 
 

Mobilitat Professional Internacional 

94 
Beques per a estades de 
pràctiques en empreses  
europees 

104 
Activitats d’orientació  
professional amb 3.198  
assistents 

 

Formació en emprenedoria 
 

Espais de coworking 
 

Suport a la creació d’idees de negoci 



Altres serveis 
Un campus al teu servei 

Servei de Llengües - UAB idiomes 
  

Cursos d’anglès, francès, alemany, italià, 

japonès, xinès, portuguès, rus 

Servei d’Activitat Física (SAF) 
  

Més de 80 activitats esportives generals i 

cursos monogràfics 

Edifici L’Àgora 
 

Formació teatral, musical, preestrenes de cine, 

club de muntanyisme, de manga, de poesia... 

Fundació Autònoma Solidària 
  

Projectes de cooperació, cursos i activitats de 

sensibilització, voluntariat i programes socials 



Possibilitat de relacionar-te amb gent d’altres àmbits per a 
progressar tant humana com professionalment  

Tracte proper i assessorament al llarg dels estudis 

Participació activa en l’evolució tecnològica, col·laborant amb 
empreses i centres tecnològics del Campus 

Plans d’estudi dissenyats amb una àmplia formació pràctica i 
experimental 

Professors que formen part de grups de recerca de prestigi 
internacional i de centres tecnològics punters 

Perquè estudiar a l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB? 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat/

guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


