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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 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 
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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 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han 

fet estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Enginyeria Mecànica 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS 5,000 

Proves per a més grans de 25 anys 5,000 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Biologia      0.1 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient      0.1 

 Dibuix Tècnic      0.2 

 Disseny      0.1 

 Economia de l’Empresa      0.1 

 Electrotècnia      0.1 

 Física      0.2 

 Matemàtiques      0.2 

 Química      0.1 

 Tecnologia Industrial      0.2 

 

>25 ANYS Enginyeria i Tecnologia 

La nota que necessites 



El grau d’Enginyeria Mecànica 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià – Barcelona (adscrita a la UAB). 
 

 Seguiment personalitzat i orientació professional 
 

 Laboratoris i equipaments professionals  
 

 Gran nombre de pràctiques 
 

 S’ofereix una llicència de programari informàtic específic (Soliworks) per a cada 

alumne 
 



Què necessites per estudiar Enginyeria Mecànica? 

 Interès per les matemàtiques i per la física 
 

 Coneixements bàsics d’informàtica 
 

 Facilitat per al càlcul 
 

 Sentit pràctic, d’organització i de mètode 
 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi 
 

 Visió espacial i atenció al detall 
 

 Bona habilitat manual 



Què necessites per estudiar Enginyeria Mecànica? 

 Interès per la investigació 
 

 Coneixements bàsics d’anglès 

 



Així s’estructura el grau 

Crèdits:  240 ECTS (4 anys) 

 

Places:  50 

 

Horari:  Torn de matí: 1r i 2n curs 

 Torn de tarda: tots els cursos 

 Horaris especials per a alumnes que treballen 

 

Preu:  6.700€ per curs  

 

Lloc: Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit) 

  



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

120 

48 

12 



Què aprendràs 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  
 

Processos Industrials 

Disseny Integral 
 

 Pràctiques externes optatives a 4rt curs. 

 



Sortides professionals 

 Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d’àmbit 

mecànic i tèrmic. 
 

 Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD. 
 

 Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces 

especials i prototipus. 
 

 Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes 

CAM. 
 

 Participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient 

i en l’àrea comercial de les empreses relacionades amb  aquest tipus d’activitats. 
 



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 


