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Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
Aquest grau comparteix totes les relacions internacionals i amb 
empreses de què  disposa l’ETSE de Telecomunicació, moltes 
relacions amb la tecnologia digital i multimèdia, empreses, 
associacions, ens públics audiovisuals i universitats 
internacionals.

Existeix una escassetat de professionals notable en la branca de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquest grau multidisciplinari 
combina la formació tecnològica amb el desenvolupament d'habilitats 
creatives, narratives i organitzatives, per a generar perfils professionals amb 
una gran capacitat d'adaptació als canvis, i amb alta demanda en sectors 
com: planificació, desplegament i gestió de xarxes; creació de continguts 
audiovisuals; plataformes de reproducció en continu –streaming- i de 
continguts; administració d'infraestructures digitals; desenvolupament 
d'aplicacions; interfícies d'usuari i usabilitat; indústria 4.0 i IoT; comerç 
electrònic; centres de producció audiovisual; entreteniment; etc.

Pràctiques en empreses
Presenta una clara orientació aplicada, plasmada en blocs 
formatius de seminaris i tallers, nombroses pràctiques d'aula i 
laboratori i una àmplia oferta de pràctiques en empreses, 
reconegudes amb fins a 18 ECTS.

Aquest grau permet a l'accés a:

Presentació del grau
Aquest grau forma professionals enfocats a donar solució a l'actual  
transformació digital de la societat, amb especial èmfasi en els sistemes 
multimèdia. S’hi aborden  totes les etapes de vida d'un contingut digital: 
creació (disseny gràfic, narrativa, usabilitat, interacció, àudio i vídeo), 
distribució (xarxes d'accés, transport i continguts, tecnologies i plataformes 
de reproducció en continu –streaming-, seguretat, codificació, sistemes en 
núvol, virtualització) i explotació (gestió de projectes, metodologies àgils, 
formació, indústria 4.0, IoT). S’hi inclou, a més, un bloc  de continguts 
adaptable a l'evolució de tecnologies emergents i demandades.

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…

- MU en Enginyeria Acústica
- MU en Postproducció Digital
- MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
- MU en Enginyeria de Sistemes Electrònics
- MU en Computació en el Núvol i d’Altes Prestacions
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Grau en
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 150.00 18.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Arquitectures de Xarxes

Computadors i Sistemes Operatius

Electrónica

Física

Matemàtiques

Programación

Societat Digital

Sonido, Óptica y Movimiento

Formació obligatòria
Aplicacions i Usabilitat

Comunicació de Dades

Disseny Gràfic

Narrativa i Llenguatge Audiovisual

Organització i Transformació Digital

Senyals i Sistemes Audiovisuals

Sistemes Embeguts

Tallers i Seminaris de Tecnologies Emergents I

Tecnologies Web

Xarxes de Distribució de Continguts


