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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 



Estructura dels estudis 
Coneix la UAB 



Enginyeria Química 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi03Jnf3tbKAhVJnBoKHVjvCRkQjRwIBw&url=http://old.usm.cl/admision/carreras/concepcion/tecnico-universitario-en-quimica-mencion-quimica-industrial.html&psig=AFQjCNH4-DCuuaIvkgxyTXK_YmRNbR3n5Q&ust=1454422086397372


Definició 
L’Enginyeria Química es defineix com la disciplina que pretén 
desenvolupar la capacitat de produir, de forma econòmica, 
materials i productes químics especials, amb el mínim impacte 
advers sobre el medi ambient. 

 

•És també un art i una ciència. L’enginyer utilitzarà la ciència 
sempre que li permeti resoldre els problemes. Amb tot, sovint, la 
ciència no és capaç d’aportar una solució complerta, i llavors cal 
recórrer a l’experiència i el bon criteri, en definitiva, a l’enginy. 

•La seva capacitat professional depèn d’aquesta habilitat per a 
combinar totes les fonts d’informació amb la finalitat d’obtenir 
solucions pràctiques als problemes que se li presentin. 

Coneix la UAB 



Definició 
L’aplicació dels principis de les ciències, juntament amb els 
principis de l’economia i relacions humanes, a camps que 
pertanyen d’una forma directa al procés o als aparells mitjançant 
els quals es tracta la matèria per a efectuar un canvi d’estat, del 
contingut en energia o de composició . 

 
 

 

Disseny de processos 

Matemàtiques 

aplicades 

Ciències  

químiques 

Ciències  

físiques 

Ciències  

biològiques 

Legislació Economia 

Societat 
Control i  

Instrumentació 

Estratègia de  

Processos i optimització  
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Què és i què fem? 
Coneix la UAB 

Aspecte pràctic de la ciència 

Passar de les idees a la realitat 
Solucionar problemes amb sentit comú i criteri 

Aportar idees noves 



Què és i què fem? 
 

Control 

Processos més nets 

Productes més nets 

Sostenibilitat 

Càlcul de 
reactors 

Operacions 

Bàsiques 

Químics 

Bioquímics 

Processos 

físics 

Enginyeria Química 
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Què és i què fem? 
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Què és i què fem? 
Coneix la UAB 



Què és i què fem? 
Coneix la UAB 



Què és i què fem? 
Planta depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR) 
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Què és i què fem? 

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

Coneix la UAB 

• És una universitat de campus, situada en un entorn 
natural i confortable. 

• Aposta per les noves tecnologies i està en contacte 
permanent amb les empreses. 

• Compta amb serveis de qualitat. 

• Té una gran capacitat d’intercanvi internacional. 

Per la nostra experiència prèvia, garantia d’adaptació al 
nou grau: 

 
Estàvem impartint al mateix temps els estudis de 

l’Enginyeria Superior com la Tècnica, poques escoles 
ho feien a Catalunya.  

 
Un mateix equip docent en l’Enginyeria Química cicle 

llarg, com en l’Enginyeria Tècnica Industrial, esp. 
Química industrial. I amb experiència en la 
metodologia d’ ECTS, prèvia a partir de la posta en 
marxa des de fa uns anys dels màsters oficials. 

Per què a la UAB? 

El suport del Departament d’Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental: 

•És un dels departaments capdavanters en la 
recerca i innovació en les àrees emergents de la 
Biotecnologia Industrial i l’Enginyeria Ambiental. 

•Més de cent investigadors i investigadores liderant 
projectes a escala nacional i internacional 

 

Per què a la UAB 



Per què a la UAB 

Plantes Pilot d’Enginyeria Ambiental 

Coneix la UAB 

Plantes Pilot per la producció de bioproductes 



Per què a la UAB 

Ecodisseny I Anàlisis del Cicle de Vida del Producte 
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Per què a la UAB 

ESA and UAB MELiSSA Pilot Plant to prepare for human planetary exploration 

Coneix la UAB 



*Nota de tall juliol de 2015 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS  6,584 

Proves per a més grans 

 de 25 anys  5,00 

Nota de tall juliol de 2017 
 

La nota que necessites 



*Nota de tall juliol de 2015 

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  0.2 

 Tecnologia Industrial  0.2 

 

>25 ANYS Enginyeria i Tecnologia 

 

 

Assignatures que ponderen 



Què necessites per estudiar  

Enginyeria Química? 

· Sòlida base en matemàtiques, física i química 

 

· Coneixements d’informàtica 

 

· Capacitat d’abstracció i raonament lògic 

 

· Sentit pràctic molt desenvolupat 

 

· Sentit de l’organització i del mètode 

 

· Capacitat de creació i d’innovació 

 

· Bona habilitat manual 



Tipus d’assignatures - Graus EEES 

  Formació Bàsica   
Una part important seran assignatures de la 
branca de coneixement de la titulació 

  Obligatòries   
Defineixen el gruix del pla d’estudis  
 

  Optatives   
Podran definir les mencions de què consta el 
Grau en Enginyeria Química (39 ECTS) 

  Pràctiques externes   
Optatives 

  Treball fi de grau (TFG)   15 crèdits (ECTS) 

Grau en Enginyeria Química: 240 ECTS (4 anys, inclou el TFG) 
 
Menció d’Enginyeria de Processos químics 
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Així s’estructura el grau 

*Nota de tall juliol de 2015 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 80 

 

Horari: 1r,2n,3r curs:Torn de matí 

            4rt curs: Torn de tarda  

 

Cursos Propedèutics: 

         Taller de matemàtiques per a enginyers 

         Taller de física 

         Taller de química 

          
  Formació Bàsica   Obligatòries   Optatives   Treball de fi de Grau 

    

    

      

    

1R CURS 

2N CURS 

3R CURS 

4T CURS 

 TOTAL 

42 18      

26  34     

60     

   6  39  15 

 68  118  39  15 



Continguts formatius 
• BRANCA INDUSTRIAL 

– Control 

– Transmissió calor 

– Disseny Equips 

– Eng. Procés i Producte 

• MATÈRIES OPTATIVES 

– Menció en Enginyeria de 

Processos Químics 

– Ampliació en Enginyeria 

Bioquímica 

– Ampliació en Enginyeria 

Ambiental 

– Pràctiques en empresa 

• FORMACIO BÀSICA 

– Matemàtiques 

– Física 

– Química 

– Informàtica 

• ESP. ENGINYERIA QUÍMICA  

– Reactors 

– Operacions bàsiques 

– Cinètica Química 

– Simulació 

– Exp. Enginyeria Química 
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Continguts formatius 

 

 

 

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. 

Pràctiques Externes (optativa).  

 

Treball Fi de Grau  (Projecte Fi de carrera) realitzat en grup i dirigit per 

professionals externs. 
 

Coneix la UAB 

 

OPTATIVES 
ENGINYERIA AMBIENTAL  
 
Potabilització i dep. aigües 
Residus Sòlids i  
energies renovables 
 

OPTATIVES 
ENGINYERIA BIOQUÍMICA 
 
Enginyeria Bioquímica    
Ampliac. Eng. Bioquímica 
Lab. Eng. Bioquímica 

MENCIÓ 
ENGINYERIA DE PROCESSOS  
QUÍMICS 

Fenòmens de Transport  
Ampliació Op. Separació 
Ampliació Reactors Químics 
Enginyeria Bioquímica 
Lab. Avançat Eng. Química 
 



Escola d’Enginyeria Escola d’Enginyeria     https://twitter.com/Enginyeria_UAB 

https://www.facebook.com/EscolaEnginyeriaUab  

Coneix la UAB 

https://twitter.com/Enginyeria_UAB
https://www.facebook.com/EscolaEnginyeriaUab


El grau d’Enginyeria Química a la UAB 

 

 

 Es tracta d’una Escola d’enginyeria encarada al disseny de sistemes, aplicacions i 

processos, que afavoreix la creació i l’emprenedoria d’empreses o spin-offs 

 

 L’Escola d’Enginyeria de la UAB agrupa diferents titulacions d’enginyeria en el 

mateix edifici, la qual cosa afavoreix la interacció entre alumnes de diferents 

titulacions. 

 



Continuació dels estudis 

Consulta els Màsters, 
Postgraus i Doctorats. 
 
http://www.uab.cat/masters-i-
postgraus/ 
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Continuació dels estudis 

 Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental 

 Màster en Biotecnologia Avançada 

 Màster Erasmus Mundus Environmental Studies 

 Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat      
 Ambiental, Econòmica i Social 
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Sortides professionals 
 Enginyer químic 

 Enginyer de processos (en la industria química, 
 petroquímica, farmacèutica, alimentària,    
 biotecnològica...) 

 Enginyer de processos de tecnologies 
 mediambientals 

 Direcció de producció 

 Direcció i desenvolupament de projectes de 
 recerca  

 Investigador en projectes de recerca 

 Auditoria, assessoria i peritatges 

 Professor 



Sortides professionals 
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Sortides professionals 

Substituir processos contaminants  
per nous (bio)processos de residu zero 

Green Chemistry 
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Residus Energia! 

Biogàs 

Noves fonts d’energia 
Producció de biocombustibles  

Sortides professionals 
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Procés: 
Domèstiques/urbanes  

Hospital  
Indústria farmacèutica 

 

Aigües residuals 

Trametes versicolor 

Reutilització 
d’aigua 

Aigua 

Biomassa 

Compost 

Reactor  

Digestió 
anaeròbia 

La Solució Tecnològica 

Sortides professionals 
Coneix la UAB 



ERASMUS 

  

PAÍS UNIVERSITAT 

Alemanya FACHHOCHSCHULE TRIER - HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UN 

França ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE 

França INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 

Dinamarca DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 

Finlàndia KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS 

França UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 

Itàlia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA 

Itàlia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 

Itàlia POLITECNICO DI MILANO 

Turquia KOÇ UNIVERSITY 

        Universitats amb conveni ERASMUS al grau d’Enginyeria Química 
 El  grau en Enginyeria Química proporciona : 

- els coneixements per a la formació d’experts 
en els projectes d’instal·lacions de processos 
químics 

- competències transversals, que aporten 
versatilitat,  com ser: 

   creatiu 

   flexible 

  comunicador 

  capaç de treballar en equip 

 

Sortides professionals 



Sortides professionals 
Coneix 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 


