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A Elisava entenem el disseny i l’enginyeria com a 
instruments per qüestionar i construir les dimensions 
socials, tecnològiques, mediambientals i ètiques del món 
en què vivim a través de la creativitat i la reflexió crítica.

Elisava és la força del nostre alumnat, una xarxa de més de 
17.000 estudiants que avui treballen com a dissenyadors/es 
i enginyers/es de disseny industrial per resoldre els reptes 
del present i crear escenaris futurs.

Creiem en el fer i l’experimentació com a elements 
integradors del coneixement i motor de canvi. És per això que 
el nostre model educatiu es basa en el treball per projectes, 
fomentant el treball en equip i la transdisciplinarietat per 
obtenir els millors resultats.

L’Escola és un hub de connexions que promou i reforça  
les relacions amb el teixit empresarial i institucional. 
Defensem que el coneixement ha de generar impacte 
a escala local i global i transformar-se en progrés i 
desenvolupament.

A Elisava creiem que els estudis universitaris han de ser  
una experiència personal, vital i transcendent. D’aquesta 
manera, promoguts i potenciats per continguts, persones, 
eines i entorns, aprendràs a generar idees i a superar  
els reptes que conformen els nous paradigmes i realitats. 
Fomentem el desenvolupament de les teves capacitats per 
a que et converteixis en el/la professional que vulguis ser. 
Vols formar part d’Elisava?
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Grau 
Universitari 
en Enginyeria 
de Disseny 
Industrial 

El Grau Universitari en Enginyeria de Disseny 
Industrial posa a la teva disposició 
totes les eines, coneixements científics 
i recursos tecnològics necessaris 
per assumir els canvis del nostre 
entorn social i industrial i convertir-los 
en realitats, connectant societat, 
tecnologia i empresa.  

Repensa els límits del disseny  
i l’enginyeria per convertir-te en un 
professional capaç de transformar 
tendències socials i tecnològiques en 
oportunitats de disseny; idees en formes; 
dibuixos en prototips; experiments 
amb materials en experiències d’usuari; 
prototips tecnològics en dissenys 
industrialment viables; dades en 
interaccions digitals, i propostes de 
valor en models de negoci sostenibles 
econòmicament, ecològica i social. 

CRÈDITS
240 ECTS 
60 ECTS per curs 
acadèmic

DURADA
4 anys

Branca d’Enginyeria 
i Arquitectura   

Títol expedit per la 
Universitat de Vic – 
Universitat Central de 
Catalunya (UVic–UCC). 
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Mencions

DAYNA Elisava Racing Team

GIRBAU LAB Diversos estudiants

Disseny i Materials 
Desenvolupament 
i Simulació 
Gestió i Dades 

DISSENY I MATERIALS 
Procés tècnic, formal i creatiu 
del disseny. Experimentació amb 
materials tenint en compte les 
tendències del moment (socials, 
culturals, estètiques, tecnològiques, 
econòmiques i del medi ambient). 

DESENVOLUPAMENT I SIMULACIÓ 
Procés creatiu amb visió per a definir 
tecnologies de fabricació de producte 
i optimització de recursos. Disseny i 
simulació de processos, estructures 
i formes abans que existeixin. 

GESTIÓ I DADES 
Gestió tècnica del projecte amb 
viabilitat tecnològica i econòmica. 
Innovació i millora contínua del 
producte, sistema o servei. Gestió 
i ús de les dades per a influenciar 
el procés de disseny de principi a fi. 

MONOMA

Diversos estudiants

Laia Pich
Marta Tudurí
Noemi Vives

SMART INK

PAPER SOUND Joaquín Ballester
Guillem Monné

ÖTZI Diversos estudiants
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Seràs capaç de desenvolupar 
una actitud creativa 
d’experimentació, amb criteris 
científics i humanístics, rellevants 
i innovadors. Aprendràs a 
configurar noves realitats per 
a interpretar el context històric, 
social, cultural, econòmic i 
tecnològic. I, també, a integrar 
la sensibilitat formal com a part 
fonamental del procés del projecte. 

Avalua les propietats dels 
materials i els seus processos 
de fabricació per a seleccionar-los 
i caracteritzar-los. 

Aplica les tècniques de 
modelització i simulació per 
a prendre decisions en el 
desenvolupament del projecte. 

Comprèn i aplica les dades, 
de les més abstractes a les 
més concretes. 

Aplica tècniques d’expressió 
gràfica per a visualitzar 
i comunicar el disseny i 
desenvolupament del producte. 

Utilitza els fonaments bàsics 
d’economia i empresa per 
a gestionar una organització, 
en el treball per compte propi 
o en qualsevol empresa. 

Elabora prototips que permetin 
la comunicació i la justificació 
tècnica del projecte. 

Reconeix mètodes científics 
per a integrar fonts d’investigació 
en la presa de decisions. 

Comprèn la realitat industrial 
actual per a treballar en l’entorn 
professional. 

Identifica tecnologies emergents 
que puguin aportar valor al 
projecte. 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Competències Sortides 
professionals 

TRANSPORT I MOBILITAT 
Disseny d’automoció, bicicletes, 
patinets elèctrics i mobilitat 
autònoma. 

ELECTRÒNICA DE CONSUM 
Disseny i desenvolupament de 
productes en dispositius electrònics 
com mòbils o tauletes. Accessoris 
electrònics i teixits intel·ligents.   

WEARABLES
Integració de nous materials 
i tecnologia digital en teixits i 
accessoris electrònics.  

BIOMECÀNICA 
Disseny de materials per  
a hospitals, pròtesis i eines 
de laboratori. 

ALIMENTACIÓN 
Disseny de packaging 
i envasos. 

ESPORT
Integració de la tecnologia en 
teixits i accessoris electrònics. 

APLICACIONS DIGITALS 
Disseny i desenvolupament 
de pàgines web, aplicacions 
mòbils, internet de les 
coses, realitat augmentada 
i realitat virtual. 

SOSTENIBILITAT  
Experimentació amb materials 
biodegradables, disseny 
circular i reciclatge, anàlisi 
ambiental de productes. 

El 90% dels / de les nostres estudiants 
troben feina en menys d’1 any*

*Font: estudis.aqu.cat
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Pla d’estudis

DADES QUE TAMBÉ ET PODRIEN INTERESSAR

Assignatures: 30 ECTS per semestre 
Erasmus: A partir del 5è semestre  
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS (durant 4t curs)

ÀREES

Disseny i Materials
Desenvolupament i Simulació
Gestió i Dades
Projectes 
Professionalització 

ASSIGNATURES DE MENCIÓ

OP de Disseny i Materials
OP de Desenvolupament i Simulació
OP de Gestió i Dades 
OP  Transversals del Grau en Disseny 

Curs  1
Adquirir una visió global i actual dels 
conceptes fonamentals de l’enginyeria 

Curs  2
Experimentar amb tecnologies emergents 
que es popularitzaran en els propers anys 

Curs  3
Innovar aplicant els avenços cientificotècnics 
per a crear noves oportunitats avui en dia 

Curs  4
Integrar les habilitats i els coneixements 
adquirits en projectes d’empresa 

FB Formació Bàsica          OB Formació Obligatòria          OP Optatives     

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Expressió Gràfica  
FB — 6 ECTS

Gestió de Projectes 
Tecnològics  
FB — 6 ECTS

Projecte de Disseny 
i Experimentació  
OB — 6 ECTS

Projecte de Desenvolu-
pament i Sostenibilitat  
OB — 6 ECTS

Metodologia 
del Disseny 
OB — 6 ECTS

Estètica 
i Disseny 
OB — 6 ECTS

Expressió Artística
FB — 6 ECTS

Àlgebra i Càlcul  
FB — 6 ECTS

Fonaments 
de Programació 
FB — 6 ECTS

Mecànica
FB — 6 ECTS

Computer-Aided
Design
FB — 6 ECTS

Matèria
OB — 6 ECTS

Física de Materials
OB — 6 ECTS

Tecnologia Elèctrica 
i Electrònica
OB — 6 ECTS

Industrial Processes 
OB — 6 ECTS

Tecnologies dels 
Materials 
FB — 6 ECTS

Càlcul Estructural 
FB — 6 ECTS

Fabricació Assistida 
per Ordinador  
OB — 6 ECTS

Mètodes Estadístics  
FB — 6 ECTS

Materials 
Avançats 
OB — 6 ECTS

OP — 6 ECTS
Optatives 

Simulació 
OB — 6 ECTS

Optatives 

Optatives 
OP — 12 ECTS

Mecatrònica 
i Robòtica  
OB — 6 ECTS

OP — 6 ECTS

Optatives 
OP — 6 ECTS

Crossover Project
OP — 12 ECTS

Design Research
Project
OB — 6 ECTS

Optatives 
6 ECTS

Pràctiques Externes I 
12 ECTS

Pràctiques Externes II  
12 ECTS

Innovation and
Entrepreneurship 
OB — 6 ECTS

Communication and 
Academic Writing  
OB — 6 ECTS

Treball Fi de Grau  
12 ECTS

En procés de verificació per AQU Catalunya.

Technology and
Interaction
OB — 6 ECTS
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AUSTRÀLIA
Royal Melbourne Institute 
of Technology - RMIT
Melbourne

CANADÀ
École de Design Industriel
Montreal

Faculté d’Aménagement, 
U. de Montréal
Montreal

DINAMARCA
Kolding School of Design
Kolding

EUA
Rhode Island School of Design
Providence

FINLÀNDIA
School of Arts and Creativity 
Aalto University 
Hèlsinki  

IRLANDA 
National College 
of Art and Design 
Dublín 

ITÀLIA
Politecnico di Milano 
School of Design
Milà

PAÏSOS BAIXOS  
Eindhoven University 
of Technology 
Eindhoven 

Delft University 
of Technology 
Delft 

MÈXIC
Tecnológico 
de Monterrey 
Monterrey 

NORUEGA
Norwegian University 
of Science and 
Technology - NTNU
Trondheim

SUÏSSA  
École Cantonale d’Art 
de Lausanne - Ecal 
Lausana

Mobilitat 
internacional
Si vols marxar uns mesos a estudiar fora, 
tenim conveni amb les universitats més 
prestigioses i influents del món del disseny 
en l’àmbit internacional. Participem en 
diversos programes 
d’intercanvi, cooperació 
i investigació amb 
institucions acadèmiques 
estrangeres. A continuació, 
et mostrem algunes de les 
universitats amb les quals 
tenim conveni d’intercanvi.
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Hub de
connexions
i pràctiques
Col·laboració amb empreses, 
institucions i Alumni

Durant els 4 anys del Grau 
tindràs l’oportunitat de participar  
en projectes acadèmics, 
workshops i altres activitats  
en col·laboració amb empreses 
i institucions com: Sony, OFF 
Festival, Sónar, HP, Danone, Seat, 
Santa & Cole, Yamaha, Aigües  
de Barcelona, Lacer, Play, Leitat, 
Eurecat o Nestlé, entre d’altres. 

Fomentem i reforcem les 
relacions amb el teixit empresarial 
i institucional, amb els i les 
professionals de l’Enginyeria  
de Disseny Industrial: Elena Vivas 
(Rebook), Meritxell Pujol (Ikea), 
César Rojo (Cero Design),  
Mireia Vilalta (Danone),  

Alejandro Mesonero (Seat),  
Marc Illan (Adidas), Raquel Ojeda 
(Lego), José López (Oiko), Aleix 
Inglés (Samsung), Eduardo Niubó 
(Rucker), Ivan Pajares (Idneo)... 

A més, el nostre model 
d’Escola Distribuïda és una 
iniciativa que integra espais, 
recursos, persones i entorns  
de primer nivell, que se sumen  
per ampliar l’experiència  
i establir noves connexions. 

Així, a Elisava posem a  
la teva disposició una xarxa  
de contactes nacionals  
i internacionals de primera  
línia per a fer pràctiques i  
participar en projectes reals. 
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01.

05.04.

11.000 m2 
d’instal·lacions

L’edifici d’Elisava, amb més 
de 11000 m2 en ple centre 
de Barcelona, compta amb 
espais avançats i equipats 
amb l’última tecnologia perquè 
experimentis i posis tots els 
teus coneixements en pràctica.

 Sala Motion Capture
 Laboratori de Ciència 
i Tecnologia

 Laboratori d’Electrònica 
i d’Interacció

 Taller Gràfic
 Taller de Prototips
 Plató fotogràfic (Medialab)

02.

06.

03.

01. Laboratori de Ciència i Tecnologia
02. Sala Motion Capture
03. Taller Gràfic 
04. Laboratori d’Electrònica i d’Interacció
05. Aules d’informàtica
06. Taller de Prototips
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Accés i 
matrícula
PRINCIPALS VIES D’ACCÉS 

Pots accedir als estudis  
de grau d’Elisava mitjançant  
una de les següents vies:

 Batxillerat i PAU
 Cicles Formatius de 

   Grau Superior 
 Altres estudis universitaris

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

Elisava és un centre federat a la 
Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic–UCC), 
de manera que la preinscripció 
universitària es fa mitjançant el portal 
de preinscripció de la Generalitat de 
Catalunya en dues convocatòries: 
juny i setembre. 

Finançament 
i beques
T’oferim la possibilitat de fraccionar 
el pagament de la matrícula del teu 
grau en 10 mensualitats sense 
interessos a la Caixa 
d’Enginyers, amb 
una comissió única 
d’obertura de 50 €.
A més, posem a 
la teva disposició 
diversos programes 
de beques perquè 
tinguis totes les 
facilitats possibles 
per estudiar amb 
nosaltres. 

Pots accedir a diferents beques 
que ofereix l’Estat. Consulta 
la pàgina web del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports i/o 
la pàgina web de la Generalitat 
de Catalunya (AGAUR) 
per saber-ne més.

Si necessites ampliar la informació 
sobre beques, també pots 
consultar l’Apartat de beques 
i ajudes de la  Universitat 
de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (UVic–UCC).

BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA 
ACADÈMICA

Per a estudiants amb una nota
mitjana mínima de 8,5 en els seus
estudis de Batxillerat i CFGS.

  4 beques que cobreixen el 50%
    del cost de la matrícula 

  8 beques que cobreixen el 10%
    del cost de la matrícula

BEQUES DE COL·LABORACIÓ

Pràctiques a diferents 
departaments i tallers de l’escola.
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Més oferta 
formativa

A més dels estudis universitaris de 
Grau, a Elisava impartim programes 
de màsters i postgraus i altres 
cursos d’especialització en els 
camps del disseny, de l’enginyeria 
i la comunicació. 

 Màsters i Postgraus 
 Escola d’Estiu 
 Study Abroad 
 Home Abroad
 Shifta (escola online)



This is 
elisava.

This is 
engineering.

Escola Universitària
Disseny i Enginyeria

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

www.elisava.net
elisava@elisava.net

La Rambla 30-32 · 08002 · Barcelona
T (+34) 933 174 715

IG / TW: @elisavabcn
FB: @elisavabarcelona




