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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Mobilitat internacional
Les destinacions més sol·licitades són el Politecnico di Milano, 
a Itàlia, i la Ingenirhjskolen Odense Teknikum, a Dinamarca, les 
places les quals són ocupades ràpidament.

A més, s'ofereixen més de 100 vacants en altres universitats 
d'Europa, els Estats Units, Àsia i Oceania, que són igualment 
interessants tant per l'idioma com pel prestigi.

El Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament 
de Productes reconeix fins a 18 crèdits per la realització de 
pràctiques en alguna de les 500 empreses (de tots els camps 
d'actuació del disseny industrial) amb què tant l'EPSA com 
l'ETSED tenen convenis signats.

Totes les pràctiques professionals són retribuïdes, per la qual 
cosa aquestes estades a l'empresa assoleixen una major 
qualitat.

L'objectiu d'aquests estudis és formar científicament i tècnicament 
professionals perquè siguen capaços de dirigir i gestionar tot el procés de 
vida d'un producte, des de la generació d'idees (anàlisi de mercats, 
màrqueting, disseny bàsic...) passant per la producció, la fabricació, el 
llançament del producte, fins a l'estudi de l'impacte ambiental al final de la 
seua vida útil d'aquest.

El pla d'estudis conté una sèrie de matèries optatives que s'agrupen en 
dos itineraris diferents:

- L'un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i ofereix les optatives 
següents: Producció i Innovació, Qualitat i Gestió, Disseny del Producte, 
Tèxtil i Moda.

- I l'altre s'estudia a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria del Disseny i 
consta de les optatives següents: Disseny Integral de Productes de 
Consum, Disseny Avançat de Productes Industrials, Productes d'Ús Públic 
i Disseny de Nous Productes.

- MU en Enginyeria del Disseny
- MU en Direcció i Gestió de Projectes
- MU en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per 

Computador
- MU en Enginyeria Mecànica
- MU en Enginyeria Tèxtil
- MU en Enginyeria de Processament i 

Caracterització de Materials

Altres MU + anivellació
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Continuació d’estudis Eixides professionals
Podràs treballar en empreses de tots els sectors industrials 
(mobles, llums, ceràmica, transformació plàstica i metàl·lica, 
etc.), en els departaments tècnics, de disseny, d'investigació, de 
projectes i de desenvolupament de nous productes.

També podràs exercir lliurement la professió i crear empreses de 
serveis de consultoria o productores. Podràs optar per 
l'administració pública (funcionariat o personal laboral de la Unió 
Europea, estatal, autonòmic i local); per la investigació, el 
desenvolupament i la innovació (centres públics o privats i 
departaments d'R+D+I de grans empreses), i per la docència.

Aquest grau permet a l'accés a:

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…
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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
Empresa

Expressió Artística

Expressió Gràfica I - II

Física

Informàtica

Matemàtiques I - II

Formació obligatòria
Disseny Assistit per Ordinador

Disseny Bàsic i Creativitat

Disseny Gràfic i Comunicació

Envàs i Embalatge 

Ergonomia

Estètica i Història del Disseny

Màrqueting i Aspectes Legals

Materials

Materials II

Mecànica i Teoria de Mecanismes

Metodologia del Disseny

Oficina Tècnica

Processos Industrials

Resistència de Materials

Taller de Disseny I - II - III

Tècniques de Presentació de Productes

Tecnologia Elèctrica / Electrònica

Formació optativa
Alemany

Art i Ciència: una Història Compartida

Aspectes Creatius per al Disseny de Productes Tèxtils

Aspectes Tècnics del Disseny de Productes Tèxtils

CAD CAM de Productes Tèxtils

Cooperació i Comerç Internacional

Design of Structural Systems

Disseny de Productes Tèxtils

Disseny de Productes i Ambients per a Hàbitat

Disseny del Producte per a Equipament

Ecodisseny

Enginyeria Assistida per Ordinador (CAU)

Especificacions per al Disseny de Productes Tèxtils

Fabricació Assistida per Ordinador (CAM) - Sistema de 
Fabricació Flexible (CIM)

Francès

Gestió Empresarial del Desenvolupament del Producte

Llengua Estrangera II

Materials per al Disseny de Productes Tèxtils

Metrologia

Nous Materials i Acabats Superficials

Prospectiva i Disseny

Prototips Avançats

Simulació

Sistemes Mecànics per al Desenvolupament de 
Productes

Tecnologia del Producte

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


