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Presentació del grau

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional

MU en Enginyeria de Forests

- MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
- MU Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en 

Agricultura Sostenible
- MU en Millora Genètica Vegetal
- MU en Sanitat i Producció Vegetal
- MU en Economia Agroalimentària i del Medi 

Ambient

Altres MU + anivellació
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GIFOMN

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…

Aquest grau t'habilita per a exercir la professió d'enginyeria tècnica forestal. 
Podràs treballar en empreses de consultoria i en empreses públiques 
vinculades a les administracions ambientals de l'Estat o de les comunitats 
autònomes, en l'administració pública (local, autonòmica, central i europea), 
com a autònom, en entitats del sector o en la indústria de la fusta i la 
bioenergia.

A les empreses de consultoria i a les empreses públiques predominen els 
projectes i, en alguns casos, la direcció d'obres o aprofitaments. En les 
administracions públiques destaquen les funcions de direcció de projectes i 
supervisió, i en les indústries, les activitats relacionades amb la compra de 
fusta, la cadena de custòdia i la certificació.

En els últims anys, la cooperació internacional està adquirint una gran 
importància a causa de la rellevància dels boscos a l'agenda mediambiental 
planetària (canvi climàtic, desforestació, desenvolupament sostenible, etc.).

Pràctiques en empreses
L'ETSEAMN té una àmplia experiència en aquest camp i ha 
comprovat que són fonamentals en la recerca de la primera 
ocupació. Per aquest motiu, facilita la realització de pràctiques 
en empreses i institucions, com prova el fet que cada any 
envia uns 650 estudiants a 300 empreses de diferents sectors 
afins.

Aquest grau permet a l'accés a:

L'objectiu d'aquesta carrera és formar professionals responsables en la 
preservació, la restauració, la gestió sostenible i la planificació dels 
ecosistemes terrestres i aquàtics continentals, i també en l'aprofitament i la 
transformació industrial dels recursos que aquests ofereixen mitjançant 
tècniques que simulen o guien processos naturals i en les implicacions 
socioeconòmiques que tenen. Tot això d'una manera ambientalment 
adequada, econòmicament viable i socialment acceptable.

Així mateix, el centre promou la mobilitat entre països. Uns 200 estudiants 
viatgen a l'estranger i al voltant de 300 vénen des d'altres països. L'Escola 
té convenis amb algunes de les universitats europees i americanes de major 
prestigi i trajectòria.



Grau en
Enginyeria Forestal i del Medi Natural 

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 96.00 72.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Biologia

Empresa

Fonaments Físics en l'Enginyeria I - II

Fonaments Matemàtics I - II

Geologia, Edafologia i Climatologia

Química General

Representació Gràfica en l'Enginyeria 

Formació obligatòria
Aprofitaments Forestals

Bases de Botànica Forestal i Zoologia

Botànica Sistemàtica

Ciències de l'Estació Forestal

Dasometria, Inventariació i Valoració Forestal

Ecologia i Impacte Ambiental

Electrotècnia i Electrificació

Geomàtica Agroforestal

Governança Forestal i del Medi Natural

Hidràulica

Maquinària i Mecanització Forestal

Mecànica Sòls, Fonamentacions i Vies

Mètodes Estadístics

Projectes

Resistència de Materials, Disseny, Càlcul d'Estructures i 
Construcció

Silvicultura

Tecnologia de les Indústries Forestals

Formació optativa
Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anglès B2 per a l'Enginyeria Forestal

Disseny d'Espais Verds

Français Scientifique et Technique - B1

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Gestió dels Projectes Forestals

Gestió de Recursos Cinegètics i Piscícoles

Hidrologia Forestal i Gestió de Conques

Ordenació Forestal

Ordenació Territorial i Espais Protegits

Paisatge i Restauració d'Espais Degradats

Pasticultura

Plagues i Malalties d'Espais Verds Urbans i Periurbans

Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals

Protecció Sanitària Forestal

Repoblacions i Vivers Forestals

Valencià Tècnic C1 - C2

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


