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Altres MU + anivellació

Aquest grau t'habilita per a exercir la professió d'enginyeria 
tècnica industrial. Podràs treballar tant en l'indústria 
manufacturera com en empreses de consultoria i disseny en 
l'àmbit de l'enginyeria química. Podràs aconseguir llocs de 
responsabilitat en els departaments de producció, qualitat i medi 
ambient. Així mateix, podràs encarregar-te de l'explotació 
d'instal·lacions relacionades amb la química industrial.

Igualment, podràs exercir tasques d'assessoria tècnica, legal i 
comercial; exercir lliurement la professió (elaborant peritatges, 
dictàmens i projectes en l'àmbit de la química industrial), optar 
per l'administració pública o dedicar-te a la docència (com a 
professor/a d'ensenyament secundari o universitat).

Aquest grau permet a l'accés a:

Pràctiques en empreses

d'enginyeria (TU Delft, ENS de Chimie de Rennes, TU Berlin, 
Politecnico di Milano...).

Aquesta estada en una altra universitat et permetrà completar 
els teus estudis, viure una experiència personal molt positiva, 
conèixer altres cultures i dominar altres idiomes. També podràs 
cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

Mobilitat internacional
Podràs cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30 
països, tant europeus com de la resta del món, amb què les dues escoles 
tenen convenis d'intercanvi acadèmic. Podràs obtenir una doble titulació 
gràcies als acords signats en el marc de la xarxa TIME (Top Industrial 
Managers for Europe) amb algunes de les millors escoles europees 

Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques en empreses 
privades i públiques, en administracions públiques, en instituts 
tecnològics, en consultories i en enginyeries amb què tant 
l'EPSA com l'ETSEI tenen convenis. I podràs fer-ho en qualsevol 
dels camps d'actuació de l'enginyeria química: alimentació, 
energia, combustibles, fusta i paper, farmacèutic, biotecnologia, 
medi ambient, agroalimentari, materials (plàstic i cautxú), 
cosmètic, reciclatge de residus, etc. En alguns casos, a més de 
completar la formació, podràs realitzar el teu treball de final de 
grau.

Aquest grau forma a professionals perquè siguen capaços de concebre, 
calcular, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions de la 
indústria química i, en general, de les indústries on s'efectuen processos 
químics en què la matèria experimenta canvis en la seua composició, estat 
o contingut energètic.

El pla d'estudis conté matèries optatives que s'agrupen en tres itineraris 
diferentes. L'itinerari de Química Industrial, que s'estudia a l'Escola 
Politècnica Superior d'Alcoi. L'itinerari de Processos Industrials 
Quimicotèxtils, que també s'estudia en l'Escola Politècnica Superior 
d'Alcoi. I el tercer itinerari, que s'estudia a l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials.

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…



Grau en
Enginyeria Química

Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

64.50 127.50 36.00 0.00 12.00 240.00

Formació bàsica
Ampliació de Física

Empresa i Economia Industrial

Estadística

Expressió Gràfica

Física

Informàtica

Matemàtiques I - II

Química

Química-Física

Formació obligatòria
Ampliació de Ciència de Materials

Anàlisis i Simulació de Processos

Bases de l'Enginyeria Química

Ciència de Materials

Cinètica Química i Catàlisi

Control i Instrumentació de Processos Químics I - II

Experimentació en Anàlisi Química

Experimentació en Enginyeria Química I - III

Fonaments de Màquines i Resistència de Materials

Mecànica de Fluids

Mètodes de Càlcul en Enginyeria Química

Operacions de Separació

Organització d'Empreses i Sistemes de Producció

Processos Industrials d'Enginyeria Química

Projectes d'Enginyeria Química

Química Orgànica

Reactors Químics

Sistemes Elèctrics i Electrònics

Tecnologia de Bioprocesos

Tecnologia del Medi Ambient

Termodinàmica

Termodinàmica Química i Transmissió de Calor

Transferència de Matèria

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

Anglès B2-3/4

Anàlisi i Determinació Estructural en Química Orgànica

Applied Photochemistry

Calor i Fred Industrial

Construcció i Arquitectura Industrial

Control de Contaminants en la Indústria

Control i Millora de la Qualitat en l'Enginyeria Química

Disseny de Plantes Químiques Assistit per Ordenador

Enginyeria dels Processos Electroquímics

Français Scientifique et Technique - B1

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Fonts d'Energia

Intercanvi Acadèmic

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Màquines de Fluids

Operacions i Processos Unitaris en la Indústria 
d'Aliments

Optimització del Consum Energètic

Processos de Fabricació dels Materials de Construcció

Seguretat Industrial

Tecnologia Química Nuclear

Valencià Tècnic C1 - C2

Pla d’estudis

Assignatures que pots cursar

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


