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T’habilita per a l’exercici de la professió regulada de:
Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques.
Enginyer/a de camins, canals i ports, cursant el màster
universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Aquest
grau constitueix un programa acadèmic integrat amb el
màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

GRAU en

enGinyeRiA Civil

ESCOLA DE CAMINS
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona

GRAU en

Participació en xarxes
i programes internacionals:
ERASMUS+, KA103, UNITECH,
Smile-Magalhães, CINDA,
CLUSTER, TIME, entre d’altres

Enginyeria
Civil

d’inserció laboral dels graduats i graduades

Font: 6a enquesta d’inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats
catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya)

Per què aquest grau?

Els enginyers i enginyeres civils són
professionals amb una alta capacitat
analítica i resolutiva, habilitats que els
permeten cercar solucions eficients
i sostenibles a problemes tecnològics
i d’enginyeria complexos. Són titulats
amb atribucions professionals
responsables de la planificació, gestió,
construcció i conservació de projectes
d’enginyeria civil. Amb aquest grau
adquiriràs una sòlida formació i un
domini ampli de coneixements tècnics
i de competències de direcció del
treball. Són els professionals que ja
contribueixen a assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible establerts
per l’ONU (ODS).

Què cursaràs?

91%

L’enginyeria civil és una àrea de coneixement
versàtil i és present en un gran nombre d’àmbits
d’actuació, molts dels quals són emergents
i estratègics, com ara: la mobilitat sostenible,
l’abastament d’aigua, les energies renovables i la
transició energètica, les smart cities, la logística
just-in-time, l’economia circular o el canvi
climàtic, entre d’altres.

El teu grau!
Si ets una persona amb raonaments
lògics i bons fonaments matemàtics
i físics, i vols posar el teu coneixement
al servei de la societat, protegint
i millorant els serveis i les infraestructures
i fent un ús sostenible dels recursos
naturals, aquest és el teu grau!

Sortides professionals

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions.
Informació actualitzada a: upc.edu

1r curs

240 ECTS

2n curs

1er quadrimestre

Els graduats i graduades en Enginyeria
Civil adquireixen les atribucions
professionals d’enginyer/a tècnic/a
d’obres públiques. Durant el darrer
curs et centraràs en un dels itineraris
d’especialització: hidrologia;
construccions civils o transports
i serveis urbans.
Un cop finalitzat el grau, tindràs l’opció
d’accedir al màster universitari en
Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Els enginyers i enginyeres civils
s’incorporen com a tècnics, gestors,
projectistes, consultors o constructors
en empreses relacionades amb les
infraestructures, els fluxos d’aigua,
l’energia, els bens i les persones; en
ports, aeroports, estacions i centres

estudiants fan pràctiques
en empreses

logístics; en empreses i institucions de
gestió de recursos naturals i reciclatge,
i en les que intervenen en l’ús públic de
les ciutats, consultories i laboratoris de
qualitat.
L’Escola de Camins promou el contacte
dels estudiants amb el món empresarial
a través de jornades amb empreses,
fòrums i la xarxa UPC Alumni.

Activitats
complementàries
Podràs combinar classes teòriques,
seminaris i conferències amb activitats
i pràctiques als laboratoris, visites a
obres, i participaràs en iniciatives
i projectes que promouen l’anàlisi i la
proposta de solucions a nous reptes
en l’àmbit de l’enginyeria civil.

Idiomes
Cursaràs assignatures íntegrament en
anglès, fet que et permetrà obtenir el
nivell B2 d’anglès un cop finalitzat el
grau i desenvolupar-te fàcilment en
un context internacional.

Pràctiques en empreses
Adquiriràs experiència i competències
professionals orientades a la teva
inserció laboral a través de les

3r curs

Internacionalitza’t
Podràs optar a més de 120 places de
mobilitat internacional en 20 països a
través d’una estada internacional, on
podràs cursar algunes assignatures
o bé fer el treball de fi de grau.

Dobles diplomes
Tindràs l’oportunitat de realitzar un
doble diploma internacional amb
institucions de primer nivell per obtenir
el títol d’enginyeria de la UPC i el de la
universitat sòcia.

Reconeixement
internacional
Cada curs el professorat de l’Escola rep
prestigiosos premis i reconeixements
nacionals i internacionals per la
seva activitat docent i investigadora.
L’Escola de Camins està posicionada
en els principals rànquings
internacionals per la seva activitat
docent i investigadora. Així, els QS
World University Rankings by Subject
(2019) la situen com la 1a universitat
estatal en el camp de l’Enginyeria Civil,
la 8a universitat europea i la 23a en
l’àmbit mundial.

1er quadrimestre

6

Geomàtica

6

Geotècnia

6

Construcció d'Obres Marítimes

Àlgebra Lineal

6

Materials de Construcció

6

Estructures

6
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Física Aplicada

6

Geometria i Equacions Diferencials

6

Sistemes de Transport

6

Optatives

Geologia Aplicada

6

Mecànica II

6

Hidrologia Superficial i Subterrània

6

Expressió Gràfica

6

Estadística

6

Organització, Mesura i Valoració en Obres Públiques (OMVOP)

6

2n quadrimestre

2n quadrimestre
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internacionals

pràctiques curriculars en empreses
i institucions nacionals o internacionals.
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6
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