
Enginyeria 
Química

https://www.uab.cat/


Més vídeos al canal YouTube de la UAB

La UAB en 2 minuts!

https://www.youtube.com/watch?v=1Ew8PNqHaSk
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.youtube.com/uabbarcelona
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https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Universitat pública i capdavantera
en els rànquings internacionals
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Veure més rànquings
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https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/la-uab/la-uab-als-ranquings-1345664415474.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Un campus únic

Facultats i Escoles

Centres d’investigació

Biblioteques

Bars i restauracióVila Universitària

Esports

Participació i solidaritat

Servei Assistencial 
de la Salut

Cinema i teatre

Botigues

Zona verda

Idiomes

Veure més

Tren

Busos

InfoUAB

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/la-recerca/centres-i-instituts-de-recerca-1345662120408.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-restauracio-uab-1345703317945.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://vilauniversitaria.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://saf.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil-1345661544137.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-assistencial-de-salut-1345688962786.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/preestrenes-de-cinema-1345661699336.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/comercos-de-la-placa-civica-1345681839073.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/mediambient/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/servei-llengues/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/serveis-1345661544192.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/accessibilitat-transports/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
http://appbuses.accessibilitat-transports.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Enginyeria Química

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Notes de tall

Batxillerat i CFGS

Enginyeria Química 9,616

Més grans de 25 anys

Enginyeria Química 5,000

Nota de tall juny 2022

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/enginyeria-quimica-1216708253769.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita


Ponderacions

Batxillerat i CFGS Ponderació

Dibuix Tècnic 0,2

Física 0,2

Matemàtiques 0,2

Química 0,2

Tecnologia Industrial 0,2

Més grans de 25 anys

Opció Enginyeria i Tecnologia

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/enginyeria-quimica-1216708253769.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita


Definició d’Enginyeria Química

● És una disciplina que pretén desenvolupar la capacitat de produir, de 

forma econòmica, materials i productes químics especials, amb el mínim 

impacte advers sobre el medi ambient.

● És un art i una ciència. L’enginyer utilitzarà la ciència sempre que li 

permeti resoldre els problemes. Amb tot, sovint, la ciència no és capaç 

d’aportar una solució completa, i llavors cal recórrer a l’experiència i el 

bon criteri, en definitiva, a l’enginy. 

● La capacitat professional depèn de l’habilitat per combinar totes les fonts 

d’informació amb la finalitat d’obtenir solucions pràctiques als 

problemes que se li presentin. 

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Definició d’Enginyeria Química

L’aplicació dels principis de les ciències, juntament amb els principis de 

l’economia i relacions humanes, a camps que pertanyen d’una forma directa 

al procés o als aparells mitjançant els quals es tracta la matèria per a efectuar 

un canvi d’estat, del contingut en energia o de composició.

Matemàtiques 

aplicades

Ciències 

químiques

Ciències  

físiques

Ciències 

biològiques

Legislació Economia

Societat Control i 

instrumentació

Estratègia de processos 

i optimització

Disseny de processos

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Aspecte pràctic de la ciència

● Passar de les idees a la 

realitat.

● Solucionar problemes 

amb sentit comú i criteri.

● Aportar idees noves.

 

Control 

Processos més nets 

Productes més nets 

Sostenibilitat 

Càlcul de 
reactors 

Operacions 

Bàsiques 

Químics 

Bioquímics 

Processos 

físics 

Enginyeria Química 

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Què és i què fem

● Descobriment de la penicil·lina: 1928, Sir Alexander Fleming

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Què és i què fem

Producció Industrial, 1943

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Què és i què fem

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Què és i què fem

Planta depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR)



Per què la UAB

El suport del Departament d’Enginyeria 

Química, Biològica i Ambiental:

● És un dels departaments capdavanters 

en la recerca i innovació en les àrees 

emergents de la Biotecnologia Industrial i 

l’Enginyeria Ambiental.

● Més de cent investigadors i 

investigadores liderant projectes a escala 

nacional i internacional.

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/enginyeria-quimica-1216708251447.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Per què la UAB

Plantes Pilot 

d’Enginyeria Ambiental

Plantes Pilot per la 

producció de bioproductes



Per què la UAB

● L’Escola d’Enginyeria de la UAB 

agrupa diferents titulacions 

d’enginyeria en el mateix edifici, fet 

que afavoreix la interacció entre 

alumnes de diferents titulacions per 

a la realització de treballs o projectes 

de fi de carrera.

● Es tracta d’una Escola d’Enginyeria 

encarada al disseny de sistemes, 

aplicacions i processos, que afavoreix 

la creació i l’emprenedoria 

d’empreses o spin-offs.

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/enginyeria-quimica-1216708251447.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Així s’estructura el grau

Crèdits: 240 ECTS (4 anys)

Places: 80

Horari: torn de matí amb algunes activitats de tarda.

Cursos propedèutics:

• Taller de Matemàtiques per a Enginyers

Veure +info horaris

Veure cursos propedèutics

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/estudis/graus/horaris-1345737392845.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/cursos-propedeutics-1345661752704.html


Així s’estructura el grau

12 ECTSTreball de fi de grau (TFG)

Formació Bàsica 60 ECTS
• Assignatures de la branca de 

coneixement de la titulació.

Obligatòries 120 ECTS
• Representen el gruix del pla 

d’estudis.

Optatives 42 ECTS
• Permeten aprofundir en 

alguns temes.

Veure +info pla d’estudis

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/enginyeria-quimica-1345467811493.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita


Formació bàsica: Matemàtiques, Física, Química, Informàtica i 

Biologia.

Què n’aprendràs

Esp. Enginyeria Química:

● Reactors químics

● Operacions de separació

● Cinètica Química

● Fenòmens de transport

● Simulació de processos

● Exp. Enginyeria Química

Branca industrial:

● Control de processos

● Transmissió calor

● Disseny Equips i Instal·lacions

● Enginyeria del Procés i Producte

Veure les guies docents

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/enginyeria-quimica-1345467811508.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Què n’aprendràs

Optatives:

● Pràctiques externes (optativa)

● Treball Fi de Grau: realitzat en grup i dirigit 

per professionals externs

Eng.  Processos 

Químics

• Ampliació Op. 

Separació

• Ampliació Reactors 

Químics

• Organització i operació 

de sistemes productius

• Sistemes de control a la 

Indústria Química

Enginyeria 

Bioquímica

• Enginyeria 

Bioquímica

• Lab. Eng. 

Bioquímica

Enginyeria 

Ambiental

• Tractament 

d’aigües

• Tractament de 

residus

Veure les guies docents

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/enginyeria-quimica-1345467811508.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Continuació dels estudis

● Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental

● Màster en Biotecnologia Avançada

● Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat 

Ambiental, Econòmica i Social

● Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals

● Programa de Doctorat en Biotecnologia 

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/masters-i-postgraus/


Què necessites

● Sòlida base en matemàtiques, física i química.

● Coneixements d’informàtica.

● Capacitat d’abstracció i raonament lògic.

● Sentit pràctic molt desenvolupat.

● Sentit de l’organització i del mètode.

● Capacitat de creació i d’innovació.

● Bona habilitat manual.

Veure perfil de l’estudiant

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/enginyeria-quimica-1216708253769.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Sortides professionals

● Enginyer químic.

● Enginyer de processos en la industria química, petroquímica, 

farmacèutica, alimentària, biotecnològica...

● Enginyer de processos de tecnologies mediambientals.

● Direcció de producció.

● Direcció i desenvolupament de projectes de recerca.

● Investigador en projectes de recerca.

● Auditoria, assessoria i peritatges.

● Professor.

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/enginyeria-quimica-1216708251447.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Sortides professionals

El grau d’Enginyeria Química a la UAB proporciona:

● Els coneixements per a la formació d’experts en els projectes 

d’instal·lacions de processos químics.

● Competències transversals, que aporten versatilitat com ser: 

creatiu, flexible, comunicador i capaç de treballar en equip.

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/enginyeria-quimica-1216708251447.html?param1=1232003397968&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Sortides professionals



Sortides professionals

Substituir processos contaminants 

per nous (bio)processos de residu zero

Green Chemistry:



Sortides professionals

Residus Energia!

Biogàs

Noves fonts d’energia

Producció de biocombustibles



Sortides professionals

Procés:

Domèstiques/urbanes 

Hospital 

Indústria farmacèutica

Aigües residuals

Trametes versicolor

Reutilització d’aigua
Aigua

Biomassa

Compost

Reactor 

Digestió 

anaeròbia

La Solució Tecnològica



Sortides professionals



Més informació? 
visita www.uab.cat

Veure més: www.uab.cat/graus

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Connecta’t

twitter.com/
Enginyeria_UAB

facebook.com/
EscolaEnginyeriaUab

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://twitter.com/Enginyeria_UAB
https://www.facebook.com/EscolaEnginyeriaUab


Visita la UAB

Jornades de 

Portes Obertes
8, 9 i 10 de febrer

Saló de 

l'Ensenyament
15 a 19 de març

Visites al campus

Gener - juliol... i també al Youtube de la UAB

Dia de les Famílies

6 de maig

Visites al centres 

de secundària

Febrer - maig

Més activitats a www.uab.cat/visitalauab

https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
http://www.ensenyament.com/
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab/visites-al-campus-1345850698230.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-al-campus-1345662188961.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Guies d’informació de la UAB

Descarrega’t les guies en PDF

https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Servei d’Atenció a les NESE de la UAB

Tota la informació a la web del PIUNE

• Si vols estudiar a la UAB i tens una 

necessitat específica de suport educatiu 

(NESE), adreça’t al PIUNE

• Demana cita prèvia i et podrem orientar 

amb la preinscripció, les exempcions de 

matrícula, els estudis i les assignatures, 

la transició i acollida, etc. 

• El PIUNE et donarà suport durant tots 

els teus estudis a la UAB. Consulta a qui 

adreçar-te a cada facultat o escola.

https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee-1345747945684.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/com-accedir-als-serveis-1345767249636.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html


Moltes gràcies

T’esperem 
a la UAB!

Descarrega’t els catàlegs de grau

i més a: www.uab.cat/guies-pdf

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
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