
Grau en
Tecnologies Interactives

Escola Politècnica Superior de 
Gandia

Campus de Gandia (Gandia)

4 cursos 
240 crèdits

50 placesCastellà i
valencià

 epsg@upv.es
+34 962 849 333

www.upv.es/titulaciones/GTI/

 Crèdit 19,27€
(2020/2021)

Permet accedir a beques

Nota de tall

Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Presentació del grau

Pràctiques en empreses
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Altres MU + anivellació

Mobilitat internacional
L'Escola fomenta la mobilitat dels seus estudiants, per a la qual 
cosa té signats un gran nombre de convenis d'intercanvi amb 
universitats de tot Europa i també de l'Argentina, Austràlia, el 
Brasil, el Canadà, la Xina, els Estats Units, el Japó, Mèxic, etc.

Les tecnologies interactives constitueixen un mercat emergent i 
s'utilitzen en pràcticament tots els àmbits de la nostra societat. 
Per tant, podràs treballar tant en empreses que desenvolupen 
productes interactius com en aquelles que els consumeixen. Hi 
ha, entre altres, eixides professionals en els sectors industrials 
següents: entreteniment i turism; cultura i educació 
(desenvolupament d'aplicacions multimèdia amb finalitats 
didàctiques o culturals); continguts digitals; domòtica; 
monitoratge del medi ambient terrestre, marí i urbà, i salut i 
qualitat de vida (monitoratge de paràmetres fisiològics per a 
aplicacions de millora de la qualitat de vida).

A més, si ets una persona emprenedora, amb els coneixements 
tecnològics i d'empresa que rebràs en el grau, pots engegar la 
teua pròpia empresa emergent tecnològica amb l'ajuda d'IDEES 
de la UPV.

L'Escola ha signat nombrosos acords de pràctiques 
remunerades amb empreses del sector tecnològic i audiovisual. 
Els acords internacionals permeten realitzar pràctiques a 
l'estranger. En general, les pràctiques brinden grans 
oportunitats: comptar amb experiència professional abans 
d'acabar la carrera, obtenir crèdits optatius o dur a terme, en la 
mateixa empresa, el projecte final de grau.

Es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les 
assignatures d'anivellació adequades

T'agraden la programació i l'electrònica? L'objectiu del Grau és formar 
professionals capaços de crear nous productes i serveis basats en 
tecnologies interactives. Aquestes tecnologies comprenen el maquinari i el 
programari que permeten la interacció amb els cinc sentits de l'ésser humà 
i amb el seu entorn. Alguns exemples són els videojocs, la biometria, els 
entorns de realitat augmentada, la intel·ligència artificial, les aplicacions per 
a smart cities o la internet de les coses.

Dedicaràs el 40% del temps de classe a desenvolupar en equip projectes 
semestrals sobre: Disseny i Programació Web; Internet de les Coses i 
Aplicacions Mòbils; Aplicacions Multimèdia i Videojocs; Aplicacions de 
Biometria i Medi Ambient; Robòtica; Entorns de Realitat Virtual i 
Augmentada.

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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Grau en
Tecnologies Interactives

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
Àlgebra Matricial i Geometria

Algorítmica i Matemàtiques per a Jocs

Disseny d’Interfícies i Experiència d’Usuari

Economia de l’Empresa

Electrònica Bàsica

Fonaments Físics

Introducció al Tractament Digital de Senyal

Programació 1 - 2

Xarxes i Serveis Telemàtics

 

Formació obligatòria
Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Aspectes Legals, Socials i Ètics dels Productes i Serveis 
Tecnològics

Càlcul. Equacions Diferencials

Ciència de Dades. Estadística

Control

Desenvolupament d'un Projecte Electrònic Utilitzant 
Metodologia CDIO

English for Programari Developers

Integració de Xarxes

Intel·ligència Artificial

Mitjans d'Interconnexió, Energia i Alimentació

Microprocessadors i Condicionadors de Senyal

Projecte Aplicacions de Biometria i Medi Ambient

Projecte Aplicacions Multimèdia Interactives. Videojocs

Projecte de Robòtica

Projecte Disseny i Programació Web

Projecte Entorns Interactius Avançats

Projecte Internet de les Coses i Aplicacions Mòbils

Seguretat en Xarxes i Sistemes

Tecnologies de la Informació Geogràfica

Tecnologies Realitat Virtual/Realitat Augmentada

Tractament de Senyal

Tractament Digital d'Imatge. Visió Artificial

Xarxes d'Àrea Local

Formació optativa
Academic English 

Alemany Tècnic Bàsic 

Big Data 

Direcció de Producció i Operacions 

Innovació i Emprenedoria 

Plataformes e-Commerce 

Valencià Tècnic


