
M
EPSEVG
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú

S
er

ve
i d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
 d

e 
la

 U
P

C
, 2

02
0 

(9
99

2)
. I

m
p

rè
s 

en
 p

ap
el

 e
co

lò
gi

c.
 P

ub
lic

ac
ió

 m
er

am
en

t 
in

fo
rm

at
iv

a.
C

on
tr

ol
ad

or
a 

am
b

 D
S

P
 p

er
 m

ot
or

 r
ob

ot
 p

er
 a

 u
na

 a
p

lic
ac

ió
 in

d
us

tr
ia

l. 
La

b
or

at
or

i d
e 

m
od

el
at

ge
 i 

co
nt

ro
l d

e 
m

àq
ui

ne
s 

d
e 

l’E
P

S
E

V
G

.

Dona el millor de tu. 
Vine a la UPC de Vilanova

MÀSTER 
UNIVERSITARI EN 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN 

ENGINYERIA DE SISTEMES AUTOMÀTICS
I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Més informació:  
      @UPCVilanova

      @upcvilanova

      @upcvilanova

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), de la 
Universitat Politècnica de Catalunya · 
BarcelonaTech (UPC), ofereix estudis en 
l’àmbit de l’enginyeria industrial i de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
L’EPSEVG, que fa més de 100 anys que es 
va fundar, manté una estreta relació amb 
la indústria, la qual cosa es tradueix en una 
elevada inserció laboral dels seus titulats 
i titulades.

La UPC és una institució pública de 
recerca i d’educació superior de referència 
en enginyeria, arquitectura, ciències 
i tecnologia. Amb 50 anys d’història i més 
de 30.000 estudiants, la UPC té la major 
concentració de recerca i innovació en IT 
del sud d’Europa, i és la primera universitat 
de l’Estat en l’àmbit de l’Enginyeria Elèctrica 
i Electrònica, segons el ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects 
de 2019.

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú



MÀSTER UNIVERSITARI EN 
ENGINYERIA DE SISTEMES
AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA 
INDUSTRIAL

Per què aquest màster?
Adquiriràs coneixements i habilitats 
teoricopràctiques per a la concepció, 
el disseny i la implementació de 
sistemes electrònics i automàtics, 
i per a l’automatització i robotització 
de processos. El màster fa èmfasi en 
l’ús i disseny de sistemes electrònics 
intel·ligents, programables, autònoms 
i de baix consum, amb capacitat de 
comunicació tant amb xarxes cablejades 
com sense fil.

A qui s’adreça?
Es tracta d’un màster altament 
versàtil adreçat a persones titulades 
en enginyeria electrònica; enginyeria 
elèctrica i energia; mecànica i disseny 
industrial, i altres enginyeries. L’accés 
des d’enginyeries tècniques industrials 
i diferents graus de l’àmbit de les 
enginyeries és directe, sense que calgui 
cursar complements de formació.

Sortides professionals
El màster forma professionals altament 
qualificats en el disseny de sistemes per a 
l’automatització de processos industrials   
i de sistemes relacionats amb la 
generació, distribució i emmagatzematge 
d’energia, o amb el sector del transport      
i la logística.
Les principals sortides professionals són:
• Automatització i control, amb 

capacitat per dissenyar, construir 
i mantenir qualsevol procés de 
producció en tots els aspectes del 
cicle de vida en qualsevol nivell de la 

piràmide CIM (computer integrated 
manufacturing).

• Gestió de l’energia elèctrica, incidint 
en la integració electrònica de fonts 
d’energia mitjançant convertidors 

 de potència. Aporta els coneixements 
sobre usos i aplicacions dels sistemes 
electrònics de comunicació, detecció, 
diagnòstic i seguretat utilitzats en 

 la generació, distribució 
 i emmagatzematge d’energia 

elèctrica.
• Equips de control i gestió de 

xarxes i energies renovables (smart 
grids). Inclou l’estudi dels sistemes 
de tracció elèctrica i híbrida que 
s’integraran en la xarxa elèctrica 
(vehicles elèctrics i transport urbà), 

 i la tecnologia per a la implementació 
de controladors.

• Gestió i disseny de sistemes 
intel·ligents (smart systems), 
amb projectes de disseny, 
desenvolupament, implementació 
i verificació en qualsevol àmbit 
d’aplicació que requereixi funcions 
de detecció, actuació i control, per 
aportar valor afegit al producte 

 o servei.
• Eficiència energètica de totes 

les aplicacions industrials que 
requereixen energia.

Itineraris acadèmics
L’EPSEVG ofereix l’especialitat de 
Sistemes Intel·ligents, que s’imparteix en 
castellà. 
A través d’un enfocament interdisciplinari, 
el màster combina la formació teòrica 

amb projectes pràctics procedents 
del sector industrial, amb la finalitat 
de dissenyar una solució tecnològica 
integrada.
Els horaris estan dissenyats per facilitar 
la compatibilització entre estudis i vida 
laboral: blocs lectius de tarda i possibilitat 
de cursar el màster a temps parcial.

Formació pràctica
Amb la finalitat d’adquirir les 
competències professionals, el màster té 
un fort component pràctic, amb sessions 
en laboratoris docents on es treballa 
amb processadors digitals de senyal 
aplicats a convertidors de potència i 
a màquines elèctriques, així com amb 
altres equips electrònics aplicats a 
la indústria. Les matèries pràctiques 
emulen projectes reals aportats pel 
comitè assessor del màster, integrat per 
empreses.

Relació amb la indústria
Es tracta d’un màster que respon a les 
necessitats de la indústria; per això, els 
estudiants poden realitzar pràctiques 
o el treball de fi de màster (TFM) en 
empreses capdavanteres del sector. 
El màster preveu el reconeixement de 
l’experiència laboral com a part del 
currículum i inclou visites acadèmiques 
a la indústria. En aquest sentit, el comitè 
assessor del programa garanteix la 
vinculació dels seus continguts amb 
les necessitats del teixit industrial, 
amb la finalitat d’adquirir l’experiència 
necessària per a la inserció laboral.

El màster dona resposta a la demanda d’enginyers 
i enginyeres especialistes en sectors relacionats amb 
qualsevol procés productiu del teixit industrial.
El seu objectiu principal és formar professionals 
en l’àmbit de l’automatització avançada (control 
automàtic, sistemes intel·ligents, visió artificial, etc.) 
utilitzada en la robotització de processos, tenint en 
compte l’òptima gestió de l’energia. 
A partir de coneixements d’electricitat, electrònica 
i mecànica s’aprofundeix en els convertidors 
electrònics de potència i les màquines elèctriques 
aplicades a processos i el seu control, sistemes de 
control per a aplicacions industrials, comunicacions 
i altres matèries relacionades amb els sistemes 
automatitzats o robotitzats. 
 

L’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG) imparteix l’especialitat en 
Sistemes Intel·ligents. Els sistemes 
intel·ligents són capaços d’interactuar 
en el seu entorn amb altres sistemes 
dotant-los d’intel·ligència, com per 
exemple el control per obtenir una 
eficiència energètica millor, reduir costos 
i maximitzar rendiments, i retornen dades 
que poden millorar el procés en un futur. 
Els professionals d’aquesta especialitat 
són capaços de gestionar el cicle de 
vida de qualsevol aplicació o sistema 
electrònic que requereixi funcions de 
detecció, actuació i control.

Assignatura optativa d’anivellament* **

Dinàmica Aplicada

Modelització i Control de Màquines Elèctriques

Simulació i Optimització* 

5

5

5

5

1r quadrimestre

Sistemes Avançats de Control

Sistemes Electrònics Avançats i Integració 
de Fonts d’Energia Elèctrica 

5

5

605
convenis de mobilitat 
amb més de 20 països

grups de recerca reconeguts per la Generalitat 
de Catalunya amb convenis amb empreses

80%
dels estudiants del màster 
fan pràctiques

120
convenis de cooperació educativa 
per fer pràctiques o el TFM en empreses

Gestió de l’Energia

Intel·ligència Ambiental

Sensors i MEMS

Sistemes Digitals

5

5

5

5

2n quadrimestre

Sistemes Encastats i de Temps Real 

Xarxes de Comunicacions 

5

5

Optatives (en forma de miniprojectes)*

Treball de Fi de Màster

Distribució de les hores lectives del 3r quadrimestre
3r quadrimestre

15

15
1 setmana       Mòdul comú projectes 15 hores

TFM
3 hores / 
setmana

6 setmanes OPT (miniprojecte) OPT (miniprojecte) OPT (miniprojecte)
                                5 hores                       5 hores                     5 hores

1 setmana                  Presentació miniprojectes 15 hores

7 setmanes                        TFM 18 hores / setmana

* Dos itineraris: mecànica per a estudiants amb base electrònica 
consolidada i electrònica per a estudiants procedents d’altres estudis 
de grau o d’enginyeria.

** Es cursen en un bloc intensiu durant 5 setmanes a l’inici del 
quadrimestre. La resta d’assignatures tenen una càrrega lectiva de             
5 hores per setmana durant 10 setmanes.

Què cursaràs? Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions. 
Informació actualitzada a: upc.edu 90 ECTS

Obligatòries Optatives

* Optatives 
Automatització i Digitalització Industrial, Programació 
de Dispositius Mòbils, Robòtica i Visió, Sistemes Digitals 
Avançats, Tecnologies d’Internet

 Pràctiques externes (10-20 crèdits: 300-600 hores)
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