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Permet accedir a beques

Nota de tallEscola Politècnica Superior
de Gandia

Campus de Gandia (Gandia)

Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura. TIC

Presentació del grau Mobilitat internacional

Pràctiques en empreses

MU en Enginyeria de Telecomunicació

- MU en Comunicació Transmèdia
- MU en Enginyeria Acústica
- MU en Postproducció Digital 
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Altres  MU + anivellació

Continuació d’estudis Eixides professionals

L'Escola Politècnica Superior de Gandia té un gran nombre de 
convenis amb centres universitaris espanyols, europeus i de la 
resta del món.

Aquest doble grau està molt enfocat a empreses o ens del 
sector audiovisual i multimèdia, generadores de productes per a 
diferents mitjans de comunicació (cinema, ràdio, televisió, 
Internet...). Gràcies a la doble titulació, la persona graduada 
presenta un perfil molt polivalent i demandat en el sector 
audiovisual, i pot demostrar tant coneixements tècnics com 
qualitats creatives.

Els títols obtinguts també habiliten per a l'exercici lliure de la 
professió en gran varietat de disciplines (disseny d'espais 
audiovisuals, condicionament acústic, agències de mitjans de 
comunicació, productores, etc.), l'administració pública i la 
docència i recerca. S'ha de recalcar que l'obtenció del doble 
grau implica l'habilitació com a enginyer/a tècnic/a de 
telecomunicació, amb totes les seues competències.

De forma voluntària, l'alumnat pot realitzar pràctiques en una 
gran varietat d'empreses del sector audiovisual, institucions i 
associacions. Totes les pràctiques estan remunerades i són una 
gran oportunitat de comptar amb experiència professional 
abans d'acabar la titulació. Són particularment recomanables 
per a la realització del doble treball de final de grau.

Es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV:

Mitjançant aquesta doble titulació, l'estudiant obté dos títols de grau: 
- Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
- Grau en Comunicació Audiovisual

La titulació abasta els dos pilars fonamentals de la formació en el sector 
audiovisual. D'una banda, el Grau en Enginyeria de Telecomunicació, So i 
Imatge engloba una completa formació tècnica i tecnològica dels sistemes 
de transmissió de la informació d'àudio i vídeo, inclòs el disseny d'espais i 
instal·lacions per a la producció audiovisual.

D'altra banda, el Grau en Comunicació Audiovisual fomenta el talent creatiu, 
l'esperit crític i la innovació per a la creació, la producció i la realització de 
productes audiovisuals en totes les seues formes i suports. Tots dos graus 
estan orientats amb un enfocament eminentment pràctic, i completen la 
formació amb idiomes, economia, organització d'empreses i programació.

La docència s'imparteix íntegrament al campus de Gandia mitjançant 
quadrimestres mixts, amb assignatures simultànies d'ambdues titulacions.

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…

12,52
10,708

9,676

2020

2019

2018



Doble grau en
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i 
Imatge + Comunicació Audiovisual

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

108.00 193.50 46.50 0.00 24 372.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Circuits Electrònics

Dret de la Informació

Direcció de Fotografia

Dispositius Electrònics

Física

Història del Cinema

Història Universal Contemporània

Introducció al Guió: Formats i Estructures

Introducció al Guió 2: Guió Tècnic i Storyboard

Matemàtiques I - II

Organització d'Empreses

Programació I

Senyals i Sistemes

Teoria de Circuits

Teoria i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals

Teoria i Estètica de la Comunicació de Masses

Formació obligatòria
Acústica

Anàlisi de la Publicitat Audiovisual

Arquitectura i Xarxes Telemàtiques

Camps Electromagnètics

Conversió i Control d'Energia

Disseny de Personatges

Disseny Gràfic i Comunicació Audiovisual

Edició de Vídeo

English for Telecommunications Engineering

Fonaments de Sistemes Digitals

Fonaments de Telemàtica

Música Audiovisual

Procés de Realització Radiofònica

Producció

Programació II

Propagació

Realització Televisiva

Xarxes i Sistemes de Telecomunicació I - II

Sistemes Microprocessadors

Teoria de la Comunicació

Teoria i Tècnica del Muntatge

Visió i Representació Espacial

Formació optativa
Expressió Escrita en Castellà: la Norma en els Mitjans

Expressió Escrita en Valencià: la Norma en els Mitjans

Expressió Oral i Locució en Castellà

Expressió Oral i Locució en Valencià

Transductors i Instrumentació Acústica


