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RESUM (200/400 PARAULES) 

Treball de fi de màster 

La matèria de tecnologia sovint és vista pels alumnes com a una assignatura que no acaben d’entendre i que 

els hi costa d’aprovar. En canvi, és una assignatura que els pot ajudar molt en el seu futur acadèmic i 

professional. El disseny d’activitats especifiques d’orientació acadèmica i professional a 3er d’ESO i 1er de 

Batxillerat, pot suposar un desvetllament de les aptituds tecnològiques de l’alumnat. 

El TFM parteix d’una primera fase de recerca d’informació sobre el sistema educatiu català en l’àmbit dels 
cicles formatius tant de grau mig com superior i dels graus universitaris relacionats amb la tecnologia. 

La metodologia de treball de camp a l’Institut és: una enquesta inicial, unes fitxes d’autoavaluació (material 

didàctic) i una enquesta final. L’objectiu és disposar d’una eina d’orientació acadèmica i professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAULES CLAU (MÀXIM 10) 

Tecnologia polímers Instal·lacions elèctriques 

orientació acadèmica materials Itinerari acadèmic 

orientació professional combustibles alternatius  

Aptituds TIC  
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ANNEX-1. ESTRUCTURA DELS CICLES FORMATIUS TECNOLÒGICS A CATALUNYA 

RELACIONATS AMB: 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

COMBUSTIBLES ALTERNATIUS 

CREACIÓ A LES TIC 

MATERIALS (POLÍMERS) 

Font: Elaboració pròpia a partir [4]  http://queestudiar.gencat.cat/es 

http://queestudiar.gencat.cat/es
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Nom dels estudis Titulació Codi Capacitació Àmbit de treball del TFM

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tècnic o tècnica en 

instal·lacions 

elèctriques i 

automàtiques  CFPM EE10 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per muntar i mantenir infraestructures de 

telecomunicació en edificis, instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió, màquines 

elèctriques i sistemes automatitzats. Instal·lacions elèctriques domèstiques

Manteniment electrònic

Tècnic o tècnica 

superior en 

manteniment 

electrònic   CFPS EEC0  

Aquests estudis capaciten per mantenir i 

reparar equips i sistemes electrònics, 

professionals, industrials i de consum, 

així com planificar i organitzar els 

processos de manteniment, aplicant els 

plans de prevenció de riscos laborals, 

mediambientals, crit Instal·lacions elèctriques domèstiques

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Tècnic o tècnica 

superior en sistemes 

electrotècnics i 

automatitzats  CFPS EEA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar projectes, gestionar i 

supervisar el muntatge i manteniment 

d'instal·lacions electrotècniques en 

l'àmbit del reglament electrotècnic per a 

baixa tensió (REBT). També consisteix a 

supervisar el man Instal·lacions elèctriques domèstiques

Automoció

Tècnic o tècnica 

superior en 

automoció  CFPS TMA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per organitzar, programar i supervisar 

l'execució de les operacions de 

manteniment i la seva logística en el 

sector d'automoció, amb l’orientació a 

vehicles industrials diagnosticant avaries 

en casos complexos, i Combustibles alternatius transport
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Nom dels estudis Titulació Codi Capacitació Àmbit de treball del TFM

Electromecànica de vehicles automòbils

Tècnic o tècnica en 

electromecànica de 

vehicles automòbils  CFPM TM10  

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per realitzar operacions de manteniment, 

muntatge d'accessoris i transformacions a 

les àrees de mecànica, hidràulica, 

pneumàtica i electricitat del sector Combustibles alternatius transport

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tècnic o

tècnica

superior

en 

desenvolupament

multiplataforma  CFPS ICB0

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar, implantar, documentar 

i mantenir aplicacions informàtiques 

multiplataforma, utilitzant tecnologies i 

entorns de desenvolupament específics, 

garantint l'accés a les dades de forma 

segura i complin TIC Creació de continguts

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

perfil professional videojocs i oci digital

Tècnic o tècnica 

superior en 

desenvolupament 

d'aplicacions 

multiplataforma 

(videojocs i oci 

digital)  CFPS ICB2

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar, implantar, documentar 

i mantenir aplicacions informàtiques 

multiplataforma, utilitzant tecnologies i 

entorns de desenvolupament específics, 

garantint l'accés a les dades de forma 

segura i complin TIC Creació de continguts
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Grau superior Nom dels estudis Titulació Codi Capacitació Àmbit de treball del TFM

Grau superior Sistemes microinformàtics i xarxes

Tècnic o tècnica en 

sistemes 

microinformàtics i 

xarxes  CFPM IC10 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per instal·lar i mantenir serveis de xarxes 

fixes i mòbils, serveis d’Internet i 

sistemes informàtics i també per prestar 

suport als usuaris i usuàries. TIC Creació de continguts

Grau superior Desenvolupament d'aplicacions web

Tècnic o tècnica 

superior en 

desenvolupament 

d'aplicacions web  CFPS ICC0

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar, implantar i mantenir 

aplicacions web, amb independència del 

model emprat i utilitzant tecnologies 

específiques, garantint l'accés a les dades 

de forma segura i complint els criteris 

d'accessibili TIC Creació de continguts

Grau mitjà

Desenvolupament d'aplicacions web, perfil 

professional bioinformàtica

Tècnic o tècnica 

superior en 

desenvolupament 

d'aplicacions web, 

perfil professional 

de bioinformàtica   CFPS ICC1 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar, implantar i mantenir 

aplicacions web, amb independència del 

model emprat i utilitzant tecnologies 

específiques, garantint l'accés a les 

dades de forma segura i complint els 

criteris d'accessibili TIC Creació de continguts
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Grau superior Nom dels estudis Titulació Codi Capacitació Àmbit de treball del TFM

Grau mitjà

Desenvolupament d'aplicacions web, perfil 

professional informàtica aplicada a la logística

Tècnic o tècnica 

superior en 

desenvolupament 

d'aplicacions 

multiplataforma 

(informàtica 

aplicada a la 

logística)  CFPS ICB1 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per desenvolupar, implantar, 

documentar i mantenir aplicacions 

informàtiques multiplataforma, utilitzant 

tecnologies i entorns de 

desenvolupament específics, garantint 

l'accés a les dades de forma segura i 

complin TIC Creació de continguts

Grau superior Planta química
Tècnic o tècnica en 

planta química CFPM QU10

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per fer totes les operacions bàsiques, de 

control i de manteniment dels diversos 

processos químics, inclòs el 

funcionament, l'engegada i l'aturada dels 

equips. Materials plàstics

Grau superior Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Tècnic o tècnica 

superior en 

laboratori d'anàlisi i 

control de qualitat  CFPS QUD0

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per organitzar i supervisar l'activitat d'un 

laboratori i per desenvolupar i aplicar 

tècniques d'assaig i anàlisis físiques, 

químiques i microbiològiques sobre 

matèries primeres i productes químics o 

alimentaris p
Materials plàstics
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Grau superior Nom dels estudis Titulació Codi Capacitació Àmbit de treball del TFM

Grau mitjà Operacions de laboratori

Tècnic o tècnica en 

operacions de 

laboratori  CFPM QU20 

Aquests estudis capaciten per realitzar 

assajos de materials, anàlisis 

fisicoquímiques, químiques i biològiques, 

mantenint operatius els equips i les 

instal·lacions de serveis auxiliars, 

complint les normes de qualitat i 

prevenció de riscos laborals i de Materials plàstics

Grau superior Química ambiental

Tècnic o tècnica 

superior en química 

ambiental  CFPS 1555

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per organitzar i gestionar les mesures de 

protecció ambiental, inspeccionar i 

controlar les instal·lacions per a la 

prevenció i conservació del medi 

ambient, analitzar les mostres d'afluents 

i efluents i proposar Materials plàstics

Grau superior Química industrial

Tècnic o tècnica 

superior en química 

industrial  CFPS QUA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten 

per organitzar i controlar les operacions 

de les plantes de procés químic i de 

cogeneració d'energia i serveis auxiliars 

associats. Materials plàstics
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ANNEX-2. ESTRUCTURA DELS GRAUS UNIVERSITARIS TECNOLÒGICS A CATALUNYA 
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: LLISTAT GRAUS A UNIVERSITATS CATALANES 

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

FONT: [5] 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId
=15 

Consultada el juny del 2017 

 

Enginyeria de l'energia i sostenibilitat | UdL 

Escola Politècnica Superior (Lleida) 

Arquitectura | URV 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (Reus) 

Arquitectura | UIC 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (Barcelona) 

Arquitectura tècnica i edificació | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (Barcelona) 

Arquitectura tècnica i edificació | UdL 

Escola Politècnica Superior (Lleida) 

Arquitectura tècnica i edificació | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Arquitectura tècnica i edificació | URL 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle (Barcelona) 

Ciència i enginyeria de dades | UPC 

Facultat d'Informàtica de Barcelona (Barcelona) 

Continguts digitals interactius | UB 

ENTI-Escola de Noves Tecnologies Interactives (Barcelona) 

Disseny | UPF 

Elisava Escola Superior de Disseny (Barcelona) 

Disseny i desenvolupament de videojocs | UPC 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) (Terrassa, Barcelona) 

Disseny i desenvolupament de videojocs | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15
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Enginyeria agrària i alimentària | UdL 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida) 

Enginyeria agrícola | UPC 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels) 

Enginyeria agroalimentària | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria agroambiental i del paisatge | UPC 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels) 

Enginyeria alimentària | UPC 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels) 

Enginyeria biomèdica | UB 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Barcelona) 

Enginyeria biomèdica | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) 

Enginyeria biomèdica | UPF 

Escola Superior Politècnica (Barcelona) 

Enginyeria biomèdica | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria biomèdica | UVic-UCC 

Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic) 

Enginyeria civil | UPC 

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria d'automoció | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Enginyeria d'obres públiques | UPC 

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria d'organització industrial | UAB 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona) 

Enginyeria de bioprocessos alimentaris | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria de disseny industrial | UPF 



 
 

 
Projecte Galileu Teen. La tecnologia a l’ESO i el desvetllament d’aptituds tecnològiques 
 
Alumna: Susanna Martinez Contreras 

11 
 

Elisava Escola Superior de Disseny (Barcelona) 

Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria de l'automoció | UVic-UCC 

Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic) 

Enginyeria de l'energia | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) 

Enginyeria de materials | UB 

Facultat de Química (Barcelona) 

Enginyeria de materials | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) 

Enginyeria de pròtesi i ortesi | UIC 

Facultat d'Odontologia (Sant Cugat del Vallès) 

Enginyeria de sistemes aeroespacials | UPC 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels) 

Enginyeria de sistemes audiovisuals | UPC 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria de sistemes audiovisuals | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria de sistemes biològics | UPC 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels) 

Enginyeria de sistemes de telecomunicació | UAB 

Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès) 

Enginyeria de sistemes de telecomunicació | UPC 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels) 

Enginyeria de sistemes de telecomunicació | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria de sistemes TIC | UPC 
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Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | UPC 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | UPC 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria de xarxes de telecomunicació | UPF 

Escola Superior Politècnica (Barcelona) 

Enginyeria elèctrica | UAB 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona) 

Enginyeria elèctrica | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Barcelona, Sant Adrià de Besòs) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria elèctrica | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria elèctrica | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria electrònica de telecomunicació | UB 

Facultat de Física (Barcelona) 

Enginyeria electrònica de telecomunicació | UAB 

Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès) 

Enginyeria electrònica de telecomunicació | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica | UAB 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona) 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Barcelona, Sant Adrià de Besòs) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica | UPF 
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Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró) 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria en electrònica industrial i automàtica | UdL 

Escola Politècnica Superior (Lleida) 

Enginyeria en geoinformació i geomàtica | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria en informàtica | UPF 

Escola Superior Politècnica (Barcelona) 

Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria en sistemes audiovisuals | UPF 

Escola Superior Politècnica (Barcelona) 

Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | UPC 

Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria en tecnologies aeroespacials | UPC 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria en tecnologies industrials | UPC 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria en tecnologies industrials | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria en tecnologies industrials | URL 

IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS (Barcelona) 

Enginyeria en vehicles aeroespacials | UPC 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria física | UPC 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria forestal | UdL 
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Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida) 

Enginyeria geològica | UPC / UB 

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria informàtica | UB 

Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Barcelona) 

Enginyeria informàtica | UAB 

Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès) 

Enginyeria informàtica | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 

Facultat d'Informàtica de Barcelona (Barcelona) 

Enginyeria informàtica | UdL 

Escola Politècnica Superior (Lleida) 

Enginyeria informàtica | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria informàtica | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria informàtica | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria informàtica | UOC 

Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) 

Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació | UPF 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró) 

Enginyeria matemàtica en ciència de dades | UPF 

Escola Superior Politècnica (Barcelona) 

Enginyeria mecànica | UAB 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona) 

Enginyeria mecànica | UPC 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú) 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 
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Enginyeria mecànica | UPF 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró) 

Enginyeria mecànica | UdL 

Escola Politècnica Superior (Lleida) 

Enginyeria mecànica | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria mecànica | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria mecatrònica | UVic-UCC 

Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic) 

Enginyeria minera | UPC 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Enginyeria multimèdia | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Enginyeria química | UB 

Facultat de Química (Barcelona) 

Enginyeria química | UAB 

Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès) 

Enginyeria química | UPC 

Escola d'Enginyeria d'Igualada (Igualada) 

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona) 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa) 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa) 

Enginyeria química | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Enginyeria química | URV 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona (Tarragona) 

Enginyeria química | URL 

IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS (Barcelona) 

Enginyeria telemàtica | UPC 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Castelldefels) 
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Enginyeria telemàtica | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Estudis d'arquitectura | UPC 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona) 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Sant Cugat del Vallès) 

Estudis d'arquitectura | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Estudis de l'arquitectura | URL 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle (Barcelona) 

Informàtica i serveis | UAB 

Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà (Sant Cugat del Vallès) 

Innovació i seguretat alimentària | UdG 

Escola Politècnica Superior (Girona) 

Matemàtiques | UPC 

Facultat de Matemàtiques i Estadística (Barcelona) 

Multimèdia | UPC 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) (Terrassa) 

Multimèdia. Aplicacions i videojocs | UVic-UCC 

Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic) 

Nàutica i transport marítim | UPC 

Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona) 

Pilot d'aviació comercial i operacions aèries | URV 

Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA) (Reus) 

Tècniques d'aplicacions de Software | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Tècniques d'aplicacions digitals i interactives | URL 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona) 

Tecnologies de telecomunicació | UOC 

Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) 

Tecnologies marines | UPC 

Facultat de Nàutica de Barcelona (Barcelona) 
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Els estudis amb * estan en procés de validació 
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ANNEX-3. ESTRUCTURA DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS TECNOLÒGICS A CATALUNYA 
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LLISTAT MÀSTERS A UNIVERSITATS CATALANES 

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

FONT: [5] 
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarMasterPerBranca.do?partMenu

Id=14 

Consultada el juny del 2017 

AnimacióUPF 

Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )UPC 

ArquitecturaUPC 

ArquitecturaUdG 

ArquitecturaURL 

Arquitectura biodigitalUIC 

Automàtica i robòticaUPC 

Bioinformàtica i bioestadísticaUOC / UB 

Biotecnologia alimentàriaUdG 

Cadena de subministrament, transport i mobilitatUPC 

Ciència de dadesUOC 

Ciència de les dades URL 

Ciència i enginyeria de materialsUPC 

Ciència i enginyeria de materials avançats (AMASE)UPC / altres 

Ciència i tecnologia aeroespacialsUPC 

Ciència i tecnologia de la sostenibilitatUPC 

Comunicacions MòbilsUPF / UPC 

Construcció avançada en l'edificacióUPC 

Cooperació internacional en arquitectura sostenible d'emergènciaUIC 

Creació multimèdia i jocs seriososURL 

Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbilsUOC 

Direcció i organització industrialUAB 

Enginyeria aeronàuticaUPC 

Enginyeria agronòmicaUdL 

Enginyeria ambientalUB 

Enginyeria ambientalUPC 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarMasterPerBranca.do?partMenuId=14
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarMasterPerBranca.do?partMenuId=14
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Enginyeria ambiental i sostenibilitat energèticaURV 

Enginyeria biològica i ambientalUAB 

Enginyeria biomèdicaUB / UPC 

Enginyeria biomèdica computacionalUPF 

Enginyeria computacional i matemàticaURV / UOC 

Enginyeria d'automocióUPC 

Enginyeria d'organitzacióUPC 

Enginyeria de camins, canals i portsUPC 

Enginyeria de forestUdL 

Enginyeria de l'energiaUPC 

Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificialURV 

Enginyeria de minesUPC 

Enginyeria de sistemes aeris no tripulats (drons)UPC 

Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrialUPC 

Enginyeria de telecomunicacióUPC 

Enginyeria de telecomunicacióUOC 

Enginyeria de telecomunicació UAB 

Enginyeria de telecomunicació URL 

Enginyeria del cuirUPC 

Enginyeria del terrenyUPC 

Enginyeria dels recursos naturalsUPC 

Enginyeria electrònicaUPC 

Enginyeria espacial i aeronàuticaUPC 

Enginyeria estructural i de la construccióUPC 

Enginyeria i gestió costanera i marítima (COMEM)UPC / altres 

Enginyeria i tecnologia dels sistemes electrònics URV 

Enginyeria industrialUPC 

Enginyeria industrialUdL 

Enginyeria industrialUdG 

Enginyeria industrialURV 

Enginyeria industrialURL 
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Enginyeria industrialUVic-UCC / UAB 

Enginyeria informàticaUPC 

Enginyeria informàticaUdL 

Enginyeria informàticaUdG 

Enginyeria informàticaUOC 

Enginyeria informàtica UAB 

Enginyeria naval i oceànicaUPC 

Enginyeria nuclearUPC 

Enginyeria químicaUB 

Enginyeria químicaUPC 

Enginyeria químicaURV 

Enginyeria químicaURL 

Enginyeria termodinàmica de fluidsURV / altres 

Enginyeria tèxtil i papereraUPC 

Estudis avançats en arquitectura-BarcelonaUPC 

Estudis avançats en disseny-Barcelona (MBDesign)UPC / UB 

Gestió aeronàuticaUAB 

Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeriaUPC 

Gestió de l'edificacióUPC 

Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicacióURL 

Gestió forestal i de recursos naturals al mediterrani (MEDFOR)UdL / altres 

Gestió integral de la construccióURL 

Imatge i aplicacions mèdiquesUdG / altres 

Incendis forestals. Ciència i gestió integralUdL / altres 

Innovació i emprenedoria en enginyeria biomèdicaUB 

Innovació i investigació en informàticaUPC 

Intel·ligència artificialUPC / UB / URV 

Intervenció sostenible en el medi construïtUPC 

Logística i gestió de la cadena de subministramentUAB / altres 

Matemàtica avançada i enginyeria matemàticaUPC 

Mecànica computacionalUPC / altres 
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Mecànica de materials i estructuresUdG 

Mètodes numèrics en enginyeriaUPC 

Millora genètica vegetalUPC / altres 

Modelització espacial i ecològica en la ciència forestal europeaUdL / altres 

Nanociència, materials i processos: tecnologia química de fronteraURV 

PaisatgismeUPC 

Prevenció de riscos laboralsUVic-UCC 

Programació web d'alt rendimentURL 

Projecte integrat en arquitecturaURL 

Protecció integrada de cultiusUdL / UdG / altres 

Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacionsUOC / UAB / URV 

Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laboralsUPC / UB / UPF 

Sistemes cognitius i mèdia interactiusUPF 

Sistemes intel·ligents interactiusUPF 

Sostenibilitat i gestió de l'edificació en el sector turísticUdG 

Tecnologies de la informació per a la intel·ligència empresarialUPC / altres 

Tecnologies del so i de la músicaUPF 

Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessosUPC 

Visió per computadorUAB / UPC / UPF / UOC 

Visió per Computador i RoboticaUdG / altres 

Els estudis amb * estan en procés de validació  

 

 

 

 

 


