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aquest grau dona accés al 
master’s degree in Interdisciplinary 
and Innovative Engineering. 

Doble titulació amb el grau en Enginyeria 
Biomèdica de l’Escuela Colombiana Julio Garavito 
y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
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Sortides professionals 
Algunes de les sortides professionals més 
habituals són:
•	Direcció i gestió de projectes de 

concepció, disseny, fabricació, avaluació 
i certificació de productes i serveis 
sanitaris en l’àmbit biomèdic. 

•	Disseny d’equips de monitoratge, 
diagnòstic i teràpia biomèdics relacionats 
amb l’electromedicina, els senyals 
cardiovasculars, la neurocirurgia, 
implants per a cirurgia ortopèdica 

 i traumatologia, tecnologia dental 
 i òptica i oftalmologia, entre altres.
•	Direcció i gestió de projectes de millora 

de la qualitat assistencial i de processos.
•	Avaluació i certificació de tecnologia 

mèdica.
•	Empreses de tecnologia biomèdica. 
•	Departaments d’enginyeria clínica de 

l’àmbit sanitari. 
•	Docència i recerca.

Pràctiques en empreses
Les pràctiques són curriculars i, per 
tant, obligatòries i es poden realitzar en 
empreses, institucions o entitats públiques 
directament relacionades amb l’àmbit 
biomèdic. 
Les estades tenen la supervisió de l’Escola 
i constitueixen una activitat formativa que 
et permetrà adquirir les competències 
necessàries per a l’exercici d’activitats 
professionals i obtenir una experiència 
pràctica que afavorirà la teva ocupabilitat 
i la inserció en el mercat de treball.

Programes de mobilitat
L’Escola disposa de programes de 
mobilitat nacional i internacional amb 
universitats d’arreu del món, fet que 
representa una oportunitat única per 
adquirir nous coneixements, conviure 
en una nova cultura i desenvolupar-te 
en un idioma diferent. 

Tutorització
El pla d’acció tutorial de l’EEBE t’assigna 
com a estudiant de nou accés un professor 
tutor o professora tutora durant la fase 
inicial dels estudis. 
També tens al teu abast un servei de 
classes de suport que imparteixen 
estudiants dels darrers cursos
del grau durant la setmana prèvia 
a l’inici de les classes i la resta 
del curs acadèmic. 

activitats complementàries
A l’EEBE pots complementar la teva 
formació acadèmica formant part de 
les associacions d’estudiants que 
desenvolupen projectes d’enginyeria 
per participar en competicions en els 
àmbits nacional i internacional. 
L’Escola t’ofereix, a més, diferents 
activitats que et permetran implicar-te 
en projectes socials i de voluntariat.

Amb el grau en Enginyeria Biomèdica 
adquiriràs els coneixements necessaris 
per dirigir i gestionar projectes 
d’enginyeria relacionats amb el disseny 
d’equips de monitoratge, diagnòstic 
i teràpia i de sistemes d’informació 
i comunicació aplicats a la sanitat, 
la telemedicina, el monitoratge remot 
i el control de qualitat d’equips. 
Cursaràs aquest grau a l’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 
del Campus Diagonal-Besòs, un dels 
centres referents de la UPC en docència, 
recerca i transferència de tecnologia.

El grau en Enginyeria Biomèdica et forma en 
els àmbits de l’electromedicina, la captació 
de senyals biològics com el cardiovascular, 
la neurocirurgia i el tractament del dolor, 
els implants per a cirurgia ortopèdica 
i traumatologia, la medicina de l’esport, 
els productes sanitaris d’un sol ús, la gestió 
i l’assessorament tècnic d’equips i sistemes 
biomèdics i els processos d’avaluació 
i certificació de tecnologia mèdica. Adquiriràs 
les competències necessàries en tècniques 
d’anàlisi i interpretació de senyals i imatges 
biomèdiques; biomecànica i biomaterials; 
sensors; millora de la qualitat assistencial, 
i optimització d’equips i processos.

Obligatòries

Què cursaràs? 240 ETCS

* Optatives 
 Aprenentatge Bioestadístic / Enginyeria de Teixits /
 Implants Biomèdics / Modelització i Control de Sistemes 

Biomèdics

1r quadrimestre

2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre
2n quadrimestre

1r quadrimestre
1r curs 2n curs

1r quadrimestre
3r curs

1r quadrimestre
4t curs

Càlcul 6

Expressió Gràfica 6

Física I: Fonaments de Mecànica 6

Informàtica 6

Química 6

Projectes d’Enginyeria 6

Fisiologia 6

Processament de Senyals Biomèdics 6

Sensors i Condicionadors de Senyals 6

Biomecànica 6

Organització de la Producció 6

Pràctiques Externes 12

Optatives* 12

Estadística 6

Sistemes Elèctrics 6

Sistemes Mecànics 6

Mecànica de Fluids 6

Control Industrial i Automatització 6

Àlgebra i Càlcul Multivariable 6

Càlcul Numèric - Equacions Diferencials 6

Física II: Fonaments d’Electromagnetisme 6

Ciència i Tecnologia de Materials 6

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 6

Biomaterials 6

Enginyeria Clínica 6

Processament d’Imatges Biomèdiques 6

Equips de Monitoratge, Diagnòstic i Teràpia 6

Seguretat Hospitalària 6

Optativa* 6

Treball de Fi de Grau 24Empresa 6

Sistemes Electrònics 6

Sistemes d’Informació i Comunicació en la Sanitat 6

Termodinàmica i Transferència de Calor 6

Biologia 6

90% +30
dels graduats i graduades en enginyeria 
Biomèdica treballen

universitats amb 
convenis de mobilitat 
internacional 

Doble titulació amb 
l’escuela Colombiana 
Julio Garavito 
de Bogotà (Colòmbia)

Font: 6a enquesta d’inserció laboral de la població titulada 
de les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions. 

Informació actualitzada a: upc.edu

83%
dels graduats i 
graduades tornarien 
a estudiar a la uPC 
Font: Enquesta de satisfacció 
dels graduats i graduades del curs 
2016-2017 (AQU Catalunya)
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