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Enginyeria 
Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre 
orientatiu de places: 100

· 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 180
Assignatures optatives 25
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
Àlgebra 6
Metodologia i tecnologia de la programació I (MTP I) 9
Càlcul  6 
Estructura i tecnologia de computadors (ETC I) 9
Total 30
2n semestre Crèdits
Lògica i matemàtica discreta 9
MTP II 6
Física i electrònica 9
ETC II 6
Total 30

 
  Segon curs    

1r semestre Crèdits
Estadística 6
Estructures de dades i algorísmica 9
Bases de dades 9
Sistemes digitals 6
Total 30
2n semestre Crèdits
Organització i gestió d’empreses 6
Projecte de programació 5
Enginyeria del software I 5
Computadors 9
Sistemes operatius 5
Total 30
 

  Tercer curs    
1r semestre Crèdits
Multimèdia i interfícies d’usuari 5
Fonaments de computació 5
Enginyeria del software II 5
Arquitectura de computadors 5
Projecte de sistemes operatius 5
Xarxes 5
Total 30 
2n semestre Crèdits
Legislació i ètica professional 5
Paradigmes i llenguatges de programació 5
Projecte de desenvolupament  
de software 5
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Informàtica industrial i robòtica 5
Intel·ligència artificial 5
Projecte de xarxes 5
Total 30

  Quart curs    
1r semestre Crèdits
Optatives de les especialitats  
(6 assignatures) 30
Total 30 
2n semestre Crèdits
Optatives, pràctiques en empreses o reconeixement 
acadèmic 15
Treball final de grau 15
Total 30 

Especialitats:

Enginyeria del software

Computació

Enginyeria de computadors

Tecnologia de la informació

Per què estudiar Enginyeria 
Informàtica?

És una enginyeria que et capacitarà per afrontar la ges-
tió d’equips i projectes, i per ocupar llocs de respon-
sabilitat. En concret, aquest grau a la Universitat de 
Girona et permetrà especialitzar-te en una d’aquestes 
branques: enginyeria del software, enginyeria de com-
putadors, computació o tecnologia de la informació.

Sortides professionals

El graduat en Enginyeria Informàtica podrà desenvo-
lupar l’activitat laboral en qualsevol àmbit socioeco-
nòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i de 
sistemes informàtics, en sectors molt diversos. Entre 
aquestes feines podem esmentar:

–  Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions 
(perfil d’analista / programador)

–  Desenvolupament de software gràfic i multi-
mèdia

–  Administració de sistemes, xarxes i bases de 
dades 

–  Informàtica industrial (robòtica i programa-
ció de control de processos)

Segons dades de l’AQU (Agència Catalana d’Avaluació de 
la Qualitat Universitària), més d’un 90% dels titulats del 
Grau en Enginyeria Informàtica troben feina el primer 
any.

I si vull continuar estudiant?

Aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i 
científics, 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/informatica


