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Enginyeria 
Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre 
orientatiu de places: 90

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

Estructura general 

ECTS per tipus de matèria Total

Assignatures obligatòries 185
Assignatures optatives 20
Pràctiques externes o optatives 15
Reconeixement acadèmic o optatives 5
Treball final de grau 15
Total crèdits 240

Assignatures al llarg de la carrera 

  Primer curs 
1r semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques 1 9
Fonaments de física 1 6
Expressió gràfica 7
Informàtica 8
Total 30
2n semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques 2 6
Fonaments de física 2 6
Fonaments de química 6
Fonaments de ciència de materials 6
Fonaments de mecànica 6
Total 30 
 

  Segon curs    
1r semestre Crèdits
Fonaments de resistència de materials 6 
Enginyeria fluïdomecànica 6
Tecnologia elèctrica 6
Estadística 6
Teoria de màquines 6
Total 30
2n semestre Crèdits
Organització i gestió d’empreses 6
Elasticitat i resistència de materials 6
Enginyeria de materials 3
Càlcul de mecanismes 6
Enginyeria gràfica i disseny 8
Total 29
 

  Tercer curs    
1r semestre Crèdits
Gestió de la producció 3
Electrònica i control 6
Tecnologies del medi ambient 3
Termotècnia aplicada 6
Estructures 6 
Processos de fabricació 1 6
Total 30
2n semestre Crèdits
Control de sistemes mecànics 3
Càlcul de màquines 6
Sistemes i màquines fluïdomecàniques 6
Enginyeria tèrmica 6
Construcció i instal·lacions industrials 6
Processos de fabricació 2 3
Total 30 
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  Quart curs    
1r semestre Crèdits
Projectes 6
Reconeixement acadèmic o optatives 5
Optatives d’especialitat 20 
Total 31
2n semestre Crèdits 
Pràctiques externes o optatives generals 15
Treball final de grau 15
Total 30 

Per què estudiar Enginyeria Mecànica?

El Grau en Enginyeria Mecànica proporciona conei-
xements i competències d’actuació en un dels sectors 
més importants per al desenvolupament econòmic ac-
tual, així com una versatilitat i capacitat d’adaptació i 
innovació que ofereixen grans possibilitats d’inserció 
immediata en el món laboral.

A més d’una formació transversal en matèries fonamen-
tals de l’enginyeria, el Grau busca preparar professionals 
per fer front als reptes de la societat actual, amb espe-
cial incidència en l’optimització de dissenys i proces-
sos, l’eficiència en la utilització de recursos materials i 
energètics, i el respecte al medi ambient i la millora de 
la sostenibilitat.

Té un paper clau en àmbits del sector industrial tan im-
portants com l’automoció, la producció energètica, el 
disseny i producció de nous productes industrials, el 
càlcul d’estructures i d’instal·lacions industrials, i, en 
general, l’assessorament en projectes d’enginyeria.

Sortides professionals

El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l’exercici 
de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industri-
al i dóna la formació adequada per planificar, gestionar 
i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial. 
Això permetrà:

–  La incorporació al món de la indústria en departa-
ments d’enginyeria per a la creació de nous produc-
tes, en departaments de producció o en departa-
ments de vendes, com a suport tècnic.

–  L’exercici lliure de la professió, treballant en una ofi-
cina tècnica confeccionant projectes d’enginyeria i 
estudis tècnics de valoracions, assessoraments, peri-
tatges, etc.

–  Treballar a l’Administració pública, l’ensenyament, la 
recerca i la transferència de tecnologia.

Aquestes ocupacions poden ser de gestió, com la di-
recció i organització, o totalment tècniques com, per 
exemple:

–  El disseny, control i construcció de màquines i 
accionaments.

–  El disseny i control de sistemes de producció industrial.

–  El disseny i construcció d’instal·lacions industrials i 
estructures.
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I si vull continuar estudiant?

El grau en Enginyeria Mecànica dóna accés als màsters 
tecnològics i científics. Dins de l’Escola es pot cursar el 
Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster 
oficial que habilita per a l’exercici de la professió regu-
lada d’enginyer/a industrial. Així com el màster en Me-
cànica de Materials i Estructures, el màster en Ciència 
de Dades i el màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents. 

Per a més informació consulta la pàgina web: 

http://politecnica.udg.edu/mecanica
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