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Enginyeria i Arquitectura 
Industrial i Aeronàutica

Grau en
Enginyeria Elèctrica

Presentació del grau

Continuació d’estudis Eixides professionals

MU en Enginyeria Industrial

- MU en Automàtica i Informàtica Industrial
- MU en Direcció d'empreses (MBA)
- MU en Enginyeria d'Organització i Logística
- MU en Construccions i Instal·lacions Industrials
- MU en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per 

Computador
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis
- MU en Prevenció de Riscos Laborals
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Altres  MU + anivellació

Amb aquest grau adquiriràs la capacitat per a exercir 
nombroses activitats professionals, com ara dissenyar centrals 
productores d'energia (tèrmiques, hidràuliques, eòliques, 
fotovoltaiques, etc.) i tot tipus d'instal·lacions elèctriques i per al 
transport de l'energia.

També podràs assessorar en l'adquisició i utilització d'equips 
elèctrics; dissenyar, supervisar i programar equips emprats en la 
regulació i el control d'instal·lacions i màquines elèctriques; 
realitzar tasques de gestió de l'energia elèctrica; mantenir 
instal·lacions industrials; signar certificacions i peritatges, 
gestionar empreses industrials en l'àmbit de l'electricitat, i 
dedicar-te a la docència i a la investigació.

Aquest grau permet a l'accés a:

Pràctiques en empreses

Mobilitat internacional
Hi ha nombroses possibilitats de completar els estudis i realitzar el treball 
de final de grau a l'estranger, en universitats de la Unió Europea, els Estats 

Els estudiants del Grau en Enginyeria Elèctrica poden realitzar 
pràctiques en empreses de diferents sectors, especialment de 
l'elèctric, que serveixen perquè coneguen la realitat professional, 
davall la tutela d'un tècnic de l'empresa i d'un professor de la 
titulació.

Les pràctiques consisteixen en el disseny i càlcul d'instal·lacions 
elèctriques de producció, transport, distribució i utilització de 
l'energia elèctrica: centrals elèctriques, línies elèctriques, 
instal·lacions d'alta i baixa tensió, sistemes d'il·luminació, control 
de processos industrials mitjançant màquines elèctriques i les 
seues automatitzacions.

L'objectiu dels estudis d'Enginyeria Elèctrica és formar científicament i 
tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la 
indústria i de l'administració en aquest camp. Aquests estudis consten 
d'un mòdul de formació bàsica, per a l'adquisició d'una sòlida base 
científica adaptada a l'enginyeria elèctrica; un mòdul de formació comuna a 
la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de 
l'enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electricitat, per a 
treballar competències específiques dels diferents camps de l'enginyeria 
elèctrica, i un últim mòdul, per al desenvolupament de diverses 
competències a elecció de l'estudiant.

El Grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a l'exercici de la professió 
d'enginyeria tècnica industrial. El pla d'estudis conté 48 ECTS de matèries 
optatives, que s'agrupen en dos itineraris diferents. Un s'estudia a l'Escola 
Politècnica Superior d'Alcoi i l'altre s'estudia a l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria del Disseny.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…

Units, l'Amèrica Llatina, el Japó, Austràlia i de diferents països 
africans. Per a accedir a les beques d'intercanvi, es necessita un 
mínim coneixement de l'idioma del país de destinació, curiositat 
per altres cultures i interès per saber com és l'enginyeria en altres 
llocs.



Grau en
Enginyeria Elèctrica

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 120.00 48.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Electricitat

Empresa (IT2)

Estadística

Expressió Gràfica

Física

Informàtica

Matemàtiques I - II

Química

Formació obligatòria
Ampliació de Màquines Elèctriques

Automàtica (IT2)

Ciència de Materials

Circuits Elèctrics

Control de Màquines i Accionaments Elèctrics

Electrònica

Electrònica de Potència (IT2)

Energies Renovables

Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió

Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Línies Elèctriques i Transport d’Energia Elèctrica

Màquines Elèctriques

Màquines i Mecanismes (IT2)

Mecànica de Fluids

Motors Tèrmics i Màquines Hidràuliques

Oficina Tècnica

Organització d'Empresa (IT2)

Regulació i Automatització Industrial

Resistència de Materials (IT2)

Sistemes de Producció Industrial

Sistemes Elèctrics de Potència

Sistemes Elèctrics Trifàsics i Règim Transitori

Tecnologia Mediambiental

Termodinàmica i Transmissió de Calor

Formació optativa
Alemany

Aplicacions Industrials de l'Electrònica de Potència

Automatització de Processos Industrials

Comunicacions Industrials

Control Digital

Control per Computador

Dibuix d'Instal·lacions en Edificis

Disseny d'Instal·lació Elèctrica

Disseny de Sistemes Digitals

Domòtica

Enginyeria de Control

Electrificació Urbanística

Francès

Idioma I - II

Il·luminació

Informàtica Aplicada

Instal·lacions de Telecomunicacions en Edificis

Instal·lacions Elèctriques d'Energies Renovables

Instal·lacions Electropneumàtiques

Instrumentació Electrònica

Intercanvi

Introducció a l'Enginyeria Elèctrica

Matemàtiques Bàsiques

Mesures Elèctriques i Electròniques

Mercat Elèctric i Gestió de l'Energia Elèctrica

Microcontroladors i DSPS en Electrònica

Noves Tecnologies en Enginyeria Elèctrica I - II

Pràctiques en Empresa I - II

Prevenció de Riscos i Seguretat en Instal·lacions 
Elèctriques i Electròniques

Robòtica

Seguretat i Verificació d'Instal·lacions Elèctriques

Sensors i Instrumentació Electrònica

Sistemes Digitals i Microprocessadors

Sistemes Electrònics d'Alimentació

Sistemes Electrònics per a Energies Renovables

Sistemes SCADA

Tecnologia Elèctrica

Valencià Tècnic

Vehicles Elèctrics i Híbrids

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


