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LA PRESÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA 
A TERRASSA  
A Terrassa la primera universitat (Escola Superior d’Indústries) data 
de l’any 1902 i va néixer de la necessitat dels empresaris tèxtils de 
tenir professionals ben formats. Avui dia, hi ha quatre universitats 
amb presència al municipi i uns 10.000 alumnes matriculats, sent la 
segona ciutat universitària de Catalunya en nombre d’estudiants.

>> Terrassa és la segona ciutat cata-
lana en nombre d’estudiants uni-
versitaris (uns 10.000, de 50 països), 
només superada per Barcelona. La 
ciutat acull quatre universitats 
(UPC, UAB, UB i UOC), compostes 
per diverses escoles, una facultat i 
un hospital universitari, on s’impar-
teixen unes 150 titulacions (entre 
graus, màsters, postgraus i altra for-
mació especialitzada) que arriben 
a sectors estratègics de futur i altres 
de més tradicionals. 

Des de l’última dècada del segle 
XX la presència universitària a Ter-
rassa s’ha anat incrementant, tant 
en estudis que s’imparteixen com 
en nombre d’estudiants presents 

en el campus de la ciutat. Els inicis 
de la trajectòria universitària de 
Terrassa, però, es remunten a l’any 
1902, quan es va crear l’Escola Su-
perior d’Indústries arran de la ne-
cessitat dels empresaris tèxtils de 
tenir professionals ben formats. Al-
gunes de les titulacions només es 
poden cursar a Terrassa, ja que són 
úniques en tot el sistema universi-
tari català. Es tracta dels graus en 
Enginyeria Aeronàutica (Eseiaat), 
Òptica i Optometria (Foot), Cine-
matografia (Escac), Gestió d’Em-
preses en Comerç i Distribució (Es-
codi), i Teràpia Ocupacional (Euit), 
i el màster en Enginyeria Tèxtil i Pa-
perera (Eseiaat). 

Terrassa té una tradició centenà-
ria de relació amb la indústria i 
l’empresa, i una especialització do-
minant en enginyeria i tecnologia. 

Una de les universitats amb més 
presència a la ciutat és la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC), 
a la qual pertanyen l’Escola Supe-
rior d’Enginyers Industrial, Aeroes-
pacial i Audiovisual de Terrassa (Es-
eiaat) i la Facultat d’Òptica i Opto-
metria de Terrassa (Foot). A més, la 
UPC compta a Terrassa amb dos 
centres adscrits: el Centre de la 
Imatge i la Tecnologia Multimèdia 
(CITM) i l’Euncet Business School. 

La Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), el campus de la qual 

està situat a Bellaterra, a prop de 
Terrassa, també té presència a la 
nostra ciutat a través d’un centre 
adscrit: l’Escola Universitària d’In-
fermeria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa (Euit). 

Sense moure’ns de l’àmbit sani-
tari hi ha el Campus Universitari de 
Salut Mútua Terrassa, adscrit a la 
Universitat de Barcelona (UB), una 
universitat que també compta amb 
l’Escola Superior de Comerç i Dis-
tribució (Escodi) i l’Escola Superi-
or de Cinema i Audiovisuals de Ca-
talunya (Escac). Finalment, al llis-
tat centres egarencs d’ensenyament 
superior també cal incloure el Cen-
tre del Vallès de l’Institut del Teatre 
i la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), una universitat a distància 
amb seu al Vapor Universitari. 

CAMPUS URBÀ 

Terrassa disposa d’un campus uni-
versitari urbà en què la universitat 
s’insereix en la trama compacta de 
la ciutat i el campus esdevé la ma-
teixa ciutat, amb les seves prestaci-
ons i serveis (allotjament, transport 
públic, biblioteques i aules d’estu-
di, cultura, esport i lleure). I és que 
a Terrassa, des de fa més d’un segle, 
universitat i ciutat s’enllacen i es 
connecten en la trama urbana. 

Al llarg del temps l’antiga Escola 
Industrial ha funcionat com a epi-
centre d’un campus urbà que ha 
acabat abastant tota la ciutat. A me-
sura que s’han anat implementant 

nous centres universitaris a la ciu-
tat, l’entramat de serveis i prestaci-
ons recíproques amb les escoles 
universitàries ha anat augmentant 
i enfortint-se. 

Terrassa, que disposa d’un con-
junt plural i divers de centres uni-
versitaris, aposta per ser una ciutat 
puntera en l’economia del coneixe-
ment. En aquest sentit, l’any 2003 
va crear el Servei d’Universitats, 
l’objectiu del qual és promocionar 
i posicionar el campus tot donant 
suport a les diferents activitats que 
es porten a terme a les escoles uni-
versitàries de la ciutat, facilitant ges-
tions, possibilitant el préstec d’in-
fraestructures, signant convenis de 
col·laboració i sent font generado-
ra d’actuacions encaminades a la 
construcció d’un sistema universi-
tari que potenciï projectes de col·la-
boració en recerca i transferència 
de coneixements a la societat. 

Les línies d’actuació del servei es 
treballen des de dos programes. Un 
de divulgació del coneixement, 
amb activitats adreçades a apropar 
el coneixement que es genera a la 
universitat a la ciutadania i especi-
alment als centres docents. I un al-
tre que s’anomena Terrassa Univer-
sitària i que agrupa la informació 
essencial del món universitari de 
Terrassa, el promou, posiciona la 
ciutat i ofereix determinats serveis 
de valor per a la marca.  

Terrassa Universitària és un es-
pai, físic i virtual, d’informació i ser-
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El de Terrassa és un campus 

universitari integrat en la trama 

urbana de la ciutat. NEBRIDI ARÓZTEGUI

veis, de promoció i difusió, d’inter-

acció del món universitari i la ciu-

tadania de Terrassa, un projecte bi-

direccional que busca trobar noves 

fórmules de retroalimentació i pro-

moure un treball transversal entre 

ciutat i universitat. 

El programa compta amb un 

punt d’informació físic al Servei de 

Joventut de la Casa Baumann (Av. 

Jacquard, 1) i un altre al Servei 

d’Universitat i d’Innovació del Va-

por Gran (C/ Telers, 5, 2a planta), a 

més d’un de virtual a través de la 

web d’aquest últim servei 

(www.terrassa.cat/universitat). 

Terrassa també disposa d’un 

Consell Universitari, un òrgan de 

consulta i participació creat amb 

l’objectiu de disposar d’una plata-

forma de reflexió, trobada i debat 

de l’àmbit universitari de la ciutat. 

L’integren representants dels rec-

tors de les universitats amb presèn-

cia a la nostra ciutat i els responsa-

bles de cada escola universitària, 

tots els grups municipals de l’Ajun-

tament, així com representants de 

diferents empreses i institucions 

terrassenques. 

El Consell es va constituir el ge-

ner del 2009 i posteriorment, i 

d’acord amb els estatuts, es va cre-

ar el Grup Executiu de Treball amb 

l’objectiu prioritari de coordinar, 

dinamitzar i promocionar el Cam-

pus de Terrassa. Habitualment, el 

Plenari es reuneix un cop l’any i el 

Grup Executiu ho fa cada dos me-

sos.

ESTUDIS SUPERIORS

FORMAR-SE A TRAVÉS DE GRAUS, 
MÀSTERS I DOCTORATS

>> A Catalunya, l’estructura ac-

tual dels estudis universitaris 

fixa tres cicles que condueixen 

a l’obtenció dels corresponents 

títols universitaris oficials de 

grau, màster universitari i doc-

torat. Així, el Marc Espanyol de 

Qualificacions per a l’Educació 

Superior (MECES) estableix tres 

nivells de qualificació d’acord 

amb els resultats d’aprenentat-

ge que proporcionen els estudis: 

el grau (nivell 2), el màster uni-

versitari (nivell 3) i el doctorat 

(nivell 4). 

El procés d’aprenentatge per 

obtenir aquestes qualifi-

cacions es mesura 

en crèdits 

ECTS (Euro-

pean Cre-

dit and 

Accumu-

l a t i o n  

System), 

una eina 

bàsica del 

Procés de 

Bolonya que 

fa més compati-

bles els sistemes 

educatius de l’espai europeu 

i que, per tant, et permet mou-

re’t d’una universitat a una altra. 

Els estudis de grau permeten 

obtenir una formació de caràc-

ter general, directament orien-

tada a l’exercici d’activitats pro-

fessionals o bé a la preparació 

per a una formació avançada 

més especialitzada, mitjançant 

els estudis de màster universita-

ri.  

Per aconseguir el títol oficial 

de graduat/ada, cal cursar un iti-

nerari d’entre 180 i 240 crèdits 

ECTS, que equivalen a un perí-

ode mínim d’estudis de tres o 

quatre anys. No obstant això, hi 

ha graus que per exigències de 

la normativa de la Unió Europea 

són almenys de 300 crèdits 

ECTS i impliquen un període 

d’estudis més ampli (5 anys), 

com ara el grau en estudis d’Ar-

quitectura o la doble titulació de 

Física i Matemàtiques. 

Per la seva banda, els estudis 

de màster universitari comen-

cen després d’haver acabat els 

estudis de grau. Són estudis uni-

versitaris oficials que tenen com 

a finalitat que assoleixis una for-

mació avançada, de caràcter 

multidisciplinari, orientada a 

l’especialització acadèmica o 

professional, o bé a promoure la 

iniciació en tasques de recerca i 

l’accés al doctorat. 

Per obtenir el títol de 

màster universita-

ri cal haver fet 

entre 60 i 120 

c r è d i t s  

E C T S ,  

que equi-

valen a 

un perío-

de d’es-

tudis d’un 

o dos anys 

acadèmics. 

Finalment, els 

estudis universitaris 

oficials de doctorat conduei-

xen a l’adquisició de les compe-

tències i les habilitats relaciona-

des amb la recerca científica de 

qualitat. Per accedir-hi és neces-

sari estar en possessió d’un títol 

oficial de grau de l’Estat espa-

nyol, o equivalent, i d’un títol de 

màster universitari i haver supe-

rat en el conjunt d’aquests estu-

dis universitaris un mínim de 

300 crèdits. Cada universitat pot 

incloure, també, com a criteris 

d’admissió, complements de 

formació específics. 

La durada dels doctorats és 

d’un màxim de tres anys, a 

temps complet, des de l’admis-

sió de la persona doctoranda 

fins a la presentació de la tesi, i 

de cinc anys si es realitza a 

temps parcial. 

Ser únics ens dóna més
oportunitats!
ESCOLA ADSCRITA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

INFORMA'T: WWW.ESCODI.COM

100% D'OCUPACIÓ DELS ALUMNI
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