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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 



Gestió de Ciutats Intel·ligents i  

Sostenibles 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS --- 

Proves per a més grans de 25 anys --- 

*Nota de tall a determinar juliol de  2018 

 

La nota que necessites 



Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Biologia      0.1 

 Ciències de la Terra i del M. Ambient      0.2 

 Dibuix Tècnic      0.1 

 Disseny      0.1 

 Economia de l’Empresa      0.2 

 Electrotècnia      0.2 

 Física      0.2 

 Geografia      0.2 

 Matemàtiques      0.2 

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials    0.2 

 Química      0.2 

 Tecnologia Industrial      0.2 

 

>25 ANYS Enginyeria i Tecnologia 

La nota que necessites 



Opcions Ponderació 

 

>25 ANYS Enginyeria i Tecnologia 

 Ciències Socials i Jurídiques 

La nota que necessites 



El grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles a UAB 

 Aquests estudis formen professionals amb coneixements de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) amb capacitat per resoldre reptes relacionats amb la 

gestió d’una ciutat que integra, d’una manera intel·ligent, la població, l’economia, la 

mobilitat, el medi ambient i l’administració. Reptes com la contaminació, la seguretat, el 

trànsit, el transport, la recollida de residus, els serveis, etc., però també la mobilitat 

sostenible, l’accessibilitat, la participació ciutadana, el turisme, etc., han de trobar en les 

TIC eines que en facilitin la gestió. 

 

 Aquests estudis donen resposta a les noves necessitats que planteja el creixement de les 

ciutats, perquè esdevinguin autèntics llocs que garanteixin la qualitat de vida de les 

persones i la igualtat d’oportunitats.  



El grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles a UAB 

 A partir de diferents tecnologies, com ara els sistemes d’informació geogràfica, les 

tècniques de geolocalització i navegació per satèl·lit, la teledetecció, la utilització de 

sensors i microcontroladors per mesurar tot tipus d’activitat urbana, els sistemes de 

comunicacions que permeten recollir un gran volum de dades per desenvolupar noves 

aplicacions i serveis a Internet, la robòtica, la intel·ligència artificial com a eina per 

prendre decisions de manera automatitzada, etc., la ciutat pot esdevenir més competitiva 

en termes econòmics i més eficient en termes ambientals. 

 

 Amb una base tecnològica molt important, el valor afegit d’aquest ensenyament, adscrit a 

la branca d’enginyeria i arquitectura, és l’aportació d’uns continguts en ciències socials 

(geografia urbana, economia, ciència política) com a estructura bàsica del coneixement 

sobre el qual articular l’aplicació de les TIC. 
 



Què necessites per estudiar aquest Grau? 

 L’estudiant que vulgui cursar els estudis de Gestió de Ciutats Intel·ligents i 

Sostenibles ha de mostrar interès per aplicar els desenvolupaments tecnològics en 

la gestió i en la vida urbana i voler desenvolupar la seva activitat laboral en 

empreses o administracions públiques en àmbits com la logística, el transport, les 

companyies de serveis públics (aigua, energia, residus...), el comerç, el planejament 

urbà i territorial i altres camps afins. 

 

 Ha de ser capaç de fer estudis de caràcter integrador i transversal, que combinin 

elements tecnològics i socials, amb una mirada oberta, voluntat cooperativa i 

capacitat d’innovació. 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 180 ECTS (3 anys) 

 

Places: 60 

 

Horari: torn de tarda 

 

Idioma: català, castellà i anglès 

 

Cursos Propedèutics:  

 Taller de matemàtiques per a enginyers 



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 

48 

102 

24 

6 



Sortides professionals 

 Enginyeria i consultoria urbana 

 Serveis públics (aigua, gas, energia, residus) 

 Mobilitat i transport 

 Consultories de trànsit 

 Gestió cultural 

 Dinamització comunitària 

 Empresa i economia social 

 Serveis cartogràfics i d’informació geogràfica 

 Gestió ambiental 

 Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes 

 Noves empreses de serveis de dades geogràfiques i de serveis tecnològics per a les 

zones urbanes 



Sortides professionals 

 Les tasques més habituals d’aquestes persones titulades són: 

 Desenvolupament i anàlisi d’aplicacions geoespacials. 

 Desenvolupament d’aplicacions mòbils intel·ligents. 

 Responsables de producte i de projectes d’aplicacions i serveis d’informació 

geoespacial. 

 Responsables de la gestió de residus i de la gestió de la mobilitat en l’Administració 

pública. 

 Especialistes en integració de dades urbanes i serveis al ciutadà. 

 Responsables d’estratègies d’innovació social digital. 



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 


