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Doble grau
en Enginyeria 
en Tecnologies 
Industrials i 
Administració i 
Direcció d’Empreses

Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 377 / Nombre 
orientatiu de places: 15

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat 
d’aquesta mateixa guia.

Estructura general 

ECTS per tipus de matèria Total

Formació bàsica 102
Obligatòries 236
Optatives 6
Pràctiques externes op.
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 15 + 12
Total crèdits 377

Assignatures al llarg de la carrera 

  Primer curs 
1r semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques I 9
Fonaments de física I 6
Instruments d’economia aplicada 6
Història econòmica* 6
Història econòmica* 6
Total 33
2n semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques II 6
Fonaments de física II 6
Informàtica 6
Fonaments de l’empresa 6
Introducció a l’economia* 6
Total 36 
 

  Segon curs    
1r semestre Crèdits
Expressió gràfica 9
Fonaments de química 6
Estadística 6
Fonaments de mecànica 6
Introducció dret 6
Microeconomia 6
Total 39 
2n semestre Crèdits
Fonaments de ciència de materials 6
Termodinàmica 5
Teoria de màquines 5
Fonaments de control 3
Economia industrial 6
Macroeconomia 6
Economia internacional 6
Total 37 
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  Tercer curs   
1r semestre Crèdits
Enginyeria de fluids 6
Teoria de circuits i fonaments d’electrònica 5
Elasticitat i resistència de materials 6
Sociologia 6
Economia de l’empresa 6
Econometria 6 
Direcció de recursos humans 6
Total 41 
2n semestre Crèdits
Tecnologia de materials 5
Informàtica i comunicacions 4
Màquines elèctriques 3
Ampliació de matemàtiques I 6
Sistemes fluïdomecànics 5
Tecnologia de processos 5
Introducció a la comptabilitat 6
Total 34

  Quart curs    
1r semestre Crèdits
Electrotècnia i accionaments elèctrics 5
Regulació automàtica 5
Tecnologies de fabricació 5
Elements de màquines 5
Comptabilitat financera 6
Empresa i sector públic 6
Direcció financera I 6 
Total 38 
2n semestre Crèdits
Sistemes electrònics i automàtics 9
Enginyeria tèrmica 6
Introducció a les estructures 5
Direcció financera II 6
Interpretació d’estats financers 6
Direcció comercial 6
Total 38

  Cinquè curs    
1r semestre Crèdits
Ampliació de matemàtiques II 6
Taller d’ensinistrament professional 3
Investigació operativa 4
TFG 15+12
Ciència i tecnologia del medi ambient 4 
Gestió de la producció 3 
Projectes 4 
Comptabilitat de costos 6 
Direcció estratègica 6 
Pla d’empresa i emprenedoria 6 
Total 42
2n semestre Crèdits
Assignatura optativa 6
Reconeixement de crèdits 6
Total 12*

*assignatura anual de 12 ECTS

Per què estudiar el doble grau?
La doble titulació GETI-ADE és una oportunitat per als estu-
diants exigents que vulguin realitzar en paral·lel, durant cinc 
cursos, dos estudis independents però alhora complementaris 
amb l’objectiu d’obtenir un ampli coneixement en gestió i orga-
nització empresarial.
D’una banda, el Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials 
aporta a l’estudiant una àmplia base cientifico-tècnica i una 
formació tecnològica diversa molt apreciada en el nostre en-
torn laboral. D’altra banda, el Grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses proporciona a l’estudiant una formació adequada 
en economia i en organització de l’empresa, i el capacita per 
desenvolupar correctament qualsevol tasca de direcció em-
presarial.
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Sortides professionals 

L’estudiant, en finalitzar el doble grau, per l’ampli coneixe-
ment que haurà rebut, tant des de l’àmbit de l’enginyeria com 
des de l’econòmic i social, disposarà d’un gran ventall de pos-
sibilitats per poder introduir-se en el mercat laboral.
La varietat de coneixements, des de la mecànica, les estruc-
tures o el control, del Grau en Enginyeria en Tecnologies In-
dustrials, fins a l’economia, l’anàlisi comptable o la direcció 
financera, del Grau en Administració d’Empreses, permetrà a 
l’estudiant disposar d’un perfil professional multidisciplina-
ri, una característica molt apreciada pel teixit industrial del 
nostre país.
En definitiva, les sortides professionals més freqüents són la 
direcció general de l’empresa, la direcció de l’empresa en qual-
sevol de les seves àrees funcionals o la direcció especialitzada 
d’àrees de producció, operacions i logística. També ofereix un 
perfil professional per a àmbits de consultoria, auditoria, ad-
ministració d’ens públics i economista de l’Estat.
De fet, podrà adaptar el seu perfil professional a empreses de 
qualsevol mida, des de pimes a grans empreses, i en qualsevol 
sector, des de l’industrial fins al de serveis.

I si vull continuar estudiant?

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials dóna accés 
directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster 
oficial que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’en-
ginyer/a industrial. 

A més, aquesta titulació dóna accés a màsters dels àmbits dels 
dos graus. Dins l’àmbit científic i tecnològic, a l’Escola es pot 
cursar el màster en Mecànica de Materials i Estructures, el màs-
ter en Ciència de Dades, el màster en Sistemes Robòtics Intel·li-
gents i el màster en Computació d’Imatge Mèdica. 

A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i 
cien tífics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot 
accedir al programa de doctorat en Tecnologia. 

Per a més informació consulta la pàgina web: 

http://politecnica.udg.edu/industrials-empresa
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