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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 



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 



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 



Disseny 



La nota que necessites 

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 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.1 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.2 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.2 

 Economia de l’Empresa         0.1 

 Geografia         0.1 

 Grec         0.1 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts      0.2 

 Història de la Filosofia         0.1 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Llatí         0.1 

 Literatura Catalana         0.1 

 Literatura Castellana         0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS       0.1 

 
 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El Grau de Disseny 

 El Disseny pretén realitzar una síntesi de coneixements i habilitats de diversa procedència 

(capacitat expressiva i de representació visual, coneixements tecnològics, capacitat 

d’anàlisi i de conceptualització, etc.) que conflueixen en l’activitat del projecte.  

 

 Aquest grau ofereix diferents itineraris que responen a l’actual organització de l’oferta de 

serveis de disseny. En aquest sentit, amb el perfil professional de dissenyador es 

defineixen altres perfils específics que s’ajusten a l’àmplia varietat de sectors econòmics 

que requereixen serveis de disseny. 

 

 

Centre on s’imparteixen els estudis: 

 

Eina, Escola de Disseny i Art – Barcelona (escola adscrita a la UAB) 

 

 



Què necessites per estudiar Disseny? 

El perfil requerit és el d’una persona amb les característiques següents: 
 

 Creativitat i imaginació 

 Sensibilitat artística 

 Interès per les noves tecnologies i la innovació 

 Capacitat d’observació i anàlisi 

 Destreses tècniques 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 110 

 

Horari: torn de matí 

 

Preu: 130 € per crèdit 
 



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 

45 

15 



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.  

 

Disseny de Producte Industrial 

Disseny d’Interiors 

Disseny gràfic 

Creació Visual 

Cultura del Disseny 

 

 Assignatura optativa de Pràctiques Externes (es pot fer a 4t curs).  

 

 



Sortides professionals 

  Disseny d’Interiors: interiorisme domèstic i comercial, rehabilitació adequació 

 d’espais de treball i d’oficines, espais públics i jardins, disseny 

 d’esdeveniments i d’espais efímers, estands, disseny de sistemes per a locals 

 comercials de cadenes i franquícies, disseny d’exposicions, aparadorisme. 

 

 Disseny Gràfic: disseny editorial, llibres i publicacions periòdiques, 

 maquetació, identitat corporativa i imatge d’empreses i entitats públiques, 

 desenvolupament d’imatge de marca, direcció d’art, disseny d’interfícies 

 gràfiques, disseny per a televisió, interactives i multimèdia, creació 

 tipogràfica. 



Sortides professionals 

  Creació Gràfica: fotografia, edició i retoc fotogràfic, il·lustració, cartellisme, 

 serigrafia, creació d’obra gràfica, estampació, animació, disseny de llibre 

 il·lustrat, il·lustració científica 
 

  Disseny de Producte Industrial: disseny de mobiliari domèstic, urbà  i d’espais 

 de treball, disseny d’objectes personals, de regal i complements per a la 

 llar, objectes d’oficina, electrodomèstics, components per a l’automoció, disseny 

 d’envasos i d’embalatges. 
 

  Cultura del Disseny: gestió d’empreses i projectes  de disseny, comissariat 

 d’exposicions de disseny, crítica de disseny, investigació i docència en 

 disseny, organització d’esdeveniments culturals, coordinació de projectes 

 editorials. 



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 


