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BE
REAL
BE
YOU Josep M. Santos

Director general 
La Salle Campus Barcelona - URL

Bienvingut/da, futur/a estudiant universitari,

 

Com a director de La Salle Campus Barcelona, és un plaer 
presentar-te en aquesta guia la nostra identitat, metodologia i 
Graus universitaris, que tenen com a objectiu formar a persones 
amb valor, persones que sumen.

La Salle Campus Barcelona Universitat Ramon Llull forma part 
d'una xarxa mundial de centres d'educació amb més de 300 anys 
d'història. La tecnologia, per la nostra història i visió de futur, és 
un dels nostres elements més identificatius i és present en tots 
els nostres Graus de les àrees d'Arquitectura, Art, Animació i 
Multimèdia, Business & Management, Informàtica, Enginyeries TIC, 
Enginyeria de la Salut i Filosofia i Humanitats. A La Salle - URL 
coneixeràs la tecnologia actual i seràs capaç de crear i dominar la 
del demà, per desenvolupar tot el teu talent i habilitats.

Podràs gaudir de la teva vida universitària en un Campus 
internacional a Barcelona, on coneixeràs gent de tot el món i podràs 
realitzar projectes amb estudiants de tots els Graus en un entorn 
basat en la recerca contínua de coneixement a través de la ciència i 
els reptes reals.

Amb totes aquestes eines i mantenint sempre la teva autenticitat, 
seràs capaç de convertir el teu potencial en el teu futur per fer un 
món millor.

Benvingudes i Benvinguts a La Salle - URL.
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Universitat amb major 
rendiment d'Espanya 2021

Universitat a 
Espanya i 76a 

Universitats d'Europa 
(Rànquing 2021)

A nivell espanyol 
en l'àmbit de Social 
Science & Management 
i en el Top 50 global 
en Business & 
Management
(Rànquing 2021)

Universitat a Espanya 
i entre les millors 
Universitats del món 
dins del rang 401-500 
(Rànquing 2021)

Entre les millors 
Universitats del món en 
les disciplines de Business 
Administration i de 
Management
(Rànquing 2021)

TOP
150

La Salle, membre fundador de la 
Universitat Ramon Llull

La Salle forma part 
d'una organització 
mundial amb més de 
300 anys d'història, 
tenim la missió de 
formar persones que 
miren al futur amb 
optimisme, compromeses 
i respectuoses, 
emprenedores i 
innovadores, reflexives, 
amb visió internacional, 
capacitat de treball en 
equip i un bon domini de 
la tecnologia.

LA SALLE CAMPUS 
BARCELONA

ADN 
LA SALLE

19
Graus Universitaris Oficials

7
Dobles titulacions

67
Màsters, Postgraus

i Programes Executius

6
Grups d'investigació

4.751
Estudiants

24 %
Estudiants
Internacionals

77
Nacionalitats

A La Salle Campus Barcelona - URL 
ens apassionen els reptes i potenciem el 
teu talent perquè aconsegueixis els teus.
Formem professionals amb valors, amb 
esperit innovador i capacitat emprenedora, 
que dominin la tecnologia i tinguin una 
visió global internacional.

Implicats 
socialment i amb 

valors

Innovadors i 
emprenedors

Preparats per a 
participar en un

món global

Experts en
tecnologia

Compromesos amb l'excel·lència

ELS ESTUDIANTS 
DE LA SALLE SÓN

Al Top 3 
dels Campus 
d'Excel·lència 
Internacional 
d'Espanya

UNIVERSITAT RAMON LLULL

A La Salle pots realitzar una formació universitària completa 
amb programes universitaris de Grau, Postgrau, Màster, PhD 
i Especialització en les àrees de coneixement de 
Arquitectura, Art, Animació i Multimèdia, Business & 
Management, Informàtica, Enginyeries TIC, Enginyeria de 
la Salut i Filosofia i Humanitats.



EXPERTS EN TECNOLOGIA METODOLOGIA
L'ESTUDIANT 

AL CENTRE DE 
L'APRENENTATGE

La Salle-URL és un Campus d'Excel·lència Internacional 
des de 2015 i hem obtingut reconeixement a nivell 
nacional i internacional per la nostra educació de qualitat, 
basada en una metodologia pràctica i diferencial que es 
basa en:

Learning by Challenge: Metodologia pròpia i única que 
capacita als estudiants per a adquirir les habilitats i els 
coneixements a través de la resolució de reptes reals 
plantejats per les empreses, institucions o entitats.

Smart Learning: El nostre nou model educatiu 
personalitzat, flexible i intel·ligent basat en l'ús de la 
tecnologia que s'adapta a les necessitats de la formació 
presencial, combinada i en línia en les seves múltiples 
versions i combinacions possibles, i segons les 
necessitats del programa i dels alumnes.

LABORATORIS
D'ÚLTIMA GENERACIÓ

1

2

3
4

5
6

La Salle-URL ofereix l'Smart Learning, un model 
educatiu flexible i intel·ligent que s'adapta a les 
necessitats educatives dels estudiants i promou 
una nova manera d'ensenyar i d'aprendre que 
complementa l'ensenyament presencial al Campus. 

A més, els estudiants poden gaudir de les Smart 
Classrooms, aules que utilitzen una tecnologia 
que permet garantir la formació presencial i no 
presencial dels estudiants, sempre interactuant en 
directe.

Enfoc interdisciplinar i transversal entre els cursos del 
propi Grau i les diferents àrees del Campus.

Pensament i Creativitat: Assignatura única de La Salle 
on els estudiants adquireixen una major capacitat 
expressiva, imaginativa i resolutiva.

Grups reduïts que permeten un ensenyament 100 % 
personalitzat.

Orientació d'un tutor o tutora de forma individual i 
durant tot el Grau.

A La Salle Campus Barcelona disposem de més de
39 Laboratoris especialitzats i equipats amb les últimes 
tecnologies relacionades amb cada Grau. Els estudiants 
poden accedir sempre que ho necessitin per treballar 
en els seus projectes i avançar al seu ritme. 

A l'entorn de la investigació i la innovació, La Salle 
Campus Barcelona disposa del Internet of Things 
Institute of Catalonia (IOTICAT) que es constitueix com 
el primer laboratori Universitari Europeu d'innovació i 
investigació sobre l'internet del futur i el Interactive Arts 
& Science Laboratory (IASlab), un laboratori l'objectiu 
del qual és convertir-se en un hub de referència del 
nou sector audiovisual i centre capdavanter en les 
tecnologies media del segle XXI.

La tecnologia és present a 
tots els Graus de La Salle 
Universitat Ramon Llull com a eix 
transversal identificador dels 7 
àmbits de coneixement.

ENGINYERIES
TIC

BUSINESS & 
MANAGEMENT INFORMÀTICA

TECNOLOGIA

ART, 
ANIMACIÓ I

MULTIMÈDIA

ENGINYERIA
DE LA SALUT

FILOSOFIA I 
HUMANITATSARQUITECTURA



UN AMBIENT 
MULTICULTURAL

INTERCANVIS INTERNACIONALS

6
Graus 100 % en anglès

3
Màsters 100 % en anglès

1.141
Estudiants internacionals

79
Estudiants d'intercanvi 
procedents d'Universitats 
internacionals

  

AUSTRÀLIA

• RMIT University, Melbourne

• Australian Catholic University -ACU, 
Brisbane, Melbourne, Sydney

ÀFRICA

•  Nelson Mandela Metropolitan 
University, Sud África

"Haver fet l'exchange a Austràlia ha sigut el
millor que he fet a la meva vida. He conegut a 
gent de tot el món i he fet amics per a tota la vida. 
Gràcies a aquesta experiència, he guanyat en 
seguretat i independència".

Pol Cardona, Estudiant del Grau en Direcció 
d'Empreses Tecnològiques - Exchange a RMIT 
(Melbourne).

Algunes de les Universitats on podràs realitzar els intercanvis són:

ÀSIA

• FUDAN University, Shangai

• Kookmin University, Seúl

• Kanagawa University, Yokohama

• La Salle University, Manila

• National Chengchi University, Taipei

EEUU

• CSU Fresno - California State University, 
Fresno

• Manhattan College, New York

• Saint Mary’s College California,   
San Francisco

• VCU - Virginia Commonwealth University, 
Richmond

EUROPA

• KEA - Copenhagen School of Design and 
Technology, Copenhagen 

• HHL - Leipzig Graduate School of 
Management, Leipzig

• TU - Technische Universität Berlin, Berlin

• KU Leuven University, Ghent

• Worcester University, Worcester

• Escape Studios / Pearsons College, London

AMÈRICA LLATINA

• ESAN -Graduate School of Business, 
Lima

• EAFIT Universidad, Medellín

• TEC - Tecnológico de Monterrey, 
Monterrey

• UADE - Universidad Argentina de la 
empresa, Buenos Aires

• UDD - Universidad del desarrollo - Chile, 
Santiago de Chile

Veure convenis

La Salle
Campus

Barcelona

7
EEUU i
Canadà

56
Amèrica
Llatina

15
Àsia

3
Oceania

1
Àfrica

61
Europa

LA SALLE – URL REALITZA 
INTERCANVIS I ALTRES 
COL·LABORACIONS AMB 
143 UNIVERSITATS 
A NIVELL INTERNACIONAL

https://www.salleurl.edu/ca/convenis-de-cooperacio-academica


MOLT MÉS QUE UN CAMPUS,
UN ESTIL DE VIDA

La Salle Campus Barcelona és l'única universitat a Barcelona amb un Campus d'aquestes característiques.

El Campus compta amb un ampli ventall 
d'activitats culturals i esportives liderades 
pels propis estudiants.

Més de 15 associacions i clubs.

Activitats i grups de voluntariat 
compromesos amb causes socials i de 
caritat.

La Salle Fest

La setmana més divertida de La Salle.

Animation Art & Fest

El Festival d'Animació de La Salle.

8 edificis, amplis jardins, bar, 
restaurant i pàrquing.

Residència universitària al mateix 
Campus amb capacitat per a 350 
persones.

Gimnàs, piscina coberta, camps de 
futbol i bàsquet.

UN CAMPUS 
DE 75.000 M2 A 
BARCELONA 

PROFESSIONALS AMB VALOR

A La Salle oferim totes les facilitats per afavorir 
l'ocupabilitat dels nostres estudiants, a més d'un 
assessorament personalitzat per enfocar el seu futur 
professional.

Els nostres estudiants formen part de La Salle 
Alumni, el network professional i internacional de 
La Salle.

La innovació forma part del nostre ADN per a promoure 
la renovació i l'adaptabilitat als nous temps i al canvi 
constant. A La Salle Campus Barcelona vam crear en 
2001 el Parc d'Emprenedoria La Salle Technova amb el 
propòsit de combinar innovació, emprenedoria i tecnologia 
i acompanyar a les startups des de la generació d'idees 
fins a la comercialització dels projectes en el mercat, el 
seu creixement i consolidació.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Ofertes laborals anuals*+1.200

Acords anuals amb empreses+650

Taxa d'ocupació
als 3 mesos de finalitzar els estudis

+90 %

LA SALLE TECHNOVA, 
UNINT TALENT, NOVES EMPRESES
I CORPORACIONS

Anys 
d'experiència+20 Euros

finançats+46M

+700 Startups incubades 
i accelerades durant 
l'any 2020

+80

*Ofertes laborals i pràctiques exclusives per a La Salle Campus Barcelona.

Projectes 
d'emprenedoria



10+1 RAONS
GRAUS UNIVERSITARIS

PERQUÈ PODRÉ ESTUDIAR INTERDISCIPLINÀRIAMENT 
I CURSAR DOBLES TITULACIONS3
PELS LABORATORIS4
PEL PROFESSORAT5
PERQUÈ TINDRÉ UNA FORMACIÓ INTERNACIONAL6
PERQUÈ GAUDIRÉ D'UN CAMPUS MULTICULTURAL7
PERQUÈ TINDRÉ AL MEU ABAST SORTIDES LABORALS8
PEL SEU ADN EMPRENEDOR9

PERQUÈ M'ACOMPANYARAN EN TOTA LA MEVA 
FORMACIÓ10

PER LA SEVA METODOLOGIA LEARNING BY CHALLENGE2

PERQUÈ APOSTEN PER LA 
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA11+

PERQUÈ TAMBÉ EM FORMARÉ EN VALORS1

Més informació

Les actuals titulacions de Grau de 180 ECTS de La Salle-URL seran adaptades a Graus de 240 ECTS el més aviat possible d'acord amb la nova regulació. Els alumnes 
que inicien les versions actuals dels Graus de 180 ECTS de La Salle-URL podran seguir la seva formació fins a acabar-la o, si ho desitgen, decidir si volen canviar 
el seu expedient per cursar el Grau corresponent de 240 ECTS.

ARQUITECTURA

BUSINESS & MANAGEMENT

Grau en Enginyeria Informàtica

INFORMÀTICA

ART, ANIMACIÓ I MULTIMÈDIA

Grau en Animació & VFX

Grau en Arts Digitals

Doble titulació en Arts Digitals i Animació

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de la SalutGrau en Filosofia

Grau en Filosofia, Política i Economia

Dobles titulacions de Graus en:
·  Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia
·  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Multimèdia
·  Enginyeria Electrònica i Enginyeria en Organització de les TIC
·  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en 
   Organització de les TIC
·  Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Multimèdia (Menció en Videojocs)

ENGINYERIES TIC 

ENGINYERIA DE LA SALUTFILOSOFIA I HUMANITATS

Grau en Enginyeria Electrònica (Menció en Robòtica)

Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Estudis d’Arquitectura GRUP ANGLÈS

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

· Menció en Digital Marketing
· Menció en Digital Entrepreneurship
· Menció en Digital Economy
· Menció en Sports Management

GRUP ANGLÈS

Grau en Digital Business, Design and Innovation 100 % ANGLÈS

NOU

Grau en Business Intelligence & Data Analytics NOU

Doble titulació en Business Intelligence & Data Analytics i  
Direcció d'Empreses Tecnològiques

Grau en International Computer Engineering

Double Degree Qualification in International Computer Engineering 
and Management of Business and Technology

GRUP ANGLÈS

100 % ANGLÈS

100 % ANGLÈS

100 % ANGLÈS

100 % ANGLÈS

https://bit.ly/3ahCwB4


A La Salle et formaràs per treballar en una Arquitectura 
respectuosa, ben projectada i construïda. Els professors 
convidats, que són arquitectes de primer ordre 
mundial, impartiran masterclasses per als estudiants 
de primer cicle, i les Units als de segon cicle. Podràs 
realitzar 3 stages internacionals durant el Grau i 
estudiar-lo 100 % en anglès.

5 anys (300 ECTS).

GRAU EN 
ESTUDIS
D'ARQUITECTURA

UNITS SEMESTRALS:
Al segon cicle (4t i 5è curs) podràs escollir les Units 
semestrals que t’ajudaran a personalitzar els teus estudis 
com a arquitecte/a. Cada any actualitzem les Units 
semestrals segons la demanda i tendències del mercat i 
les necessitats dels estudiants.

Campus Unit: Treball transversal amb altres Graus del 
Campus.

Barcelona Unit: Projectes de ciutat per a la ciutat.

lnternational Unit: Projectes internacionals que es 
realitzen en territori estranger.

Visiting Unit: Un professor o una professora 
internacional de reconegut prestigi és la persona 
convidada responsable d'una Unit. 

Tectonics Unit: Projectes basats en eines tecnològiques 
al servei de l'Arquitectura. 

Sustainable Unit: Projectes de sostenibilitat 
arquitectònica.

Lab Unit: Del disseny a la construcció 3D. Noves 
tècniques de fabricació digital. Més creatives, òptimes i 
sostenibles.

Big Data Unit: Creació de les ciutats del segle XXI a 
partir de la informació. Smart mobility, Zero Waste, 
Responsive City.

Urban Planning Unit: Ciutats i territoris de qualitat, 
amables i eco-responsables, amb Barcelona com a 
referent.

GRUP ANGLÈS STAGES INCLOSOS

APRÉN ARQUITECTURA 
AMB UNA VISIÓ 

INTERNACIONAL I 
TRANSVERSAL

ARQUITECTURA
El nostre professorat està format per 
arquitectes de primera línia de Barcelona 
i de la resta del món, així com els visiting 
professors.

Els coach architects t'acompanyaran durant tot 
el Grau. 

El nostre Campus és un laboratori transversal 
on aprendràs a través de l'experiència.

Al segon cicle (4t i 5é curs) podràs triar Units 
semestrals que t'ajudaran a personalitzar els 
teus estudis com a arquitecte/a.

1
2
3
4

A l'Escola Tècnica d'Arquitectura de La Salle Universitat 
Ramon Llull hem implementat una nova metodologia, 
inspirada en les Universitats de referència mundial que la 
fa única, basada en la transversalitat, la internacionalització i 
la personalització.

A La Salle aprendràs a través de la metodologia pròpia 
Learning by Challenge, i en el Design Studio, un espai únic 
a Barcelona, duràs a terme les assignatures de disseny 
i projectes, combinant els tres eixos de l'aprenentatge: 
disseny, tècnica i cultura.

L'enfocament internacional cada vegada adquireix més força.
Realitzaràs 3 stages internacionals durant el Grau i podràs 
treballar amb arquitectes de renom nacional i internacional, 
tant al Campus com als seus estudis d'Arquitectura.



Amb el Grau en Arts Digitals, inspirat en les Belles Arts 
tradicionals, hem incorporat el coneixement d'eines 
digitals en la formació dels futurs artistes, perquè 
siguin capaços d'adaptar-se a les noves tendències 
artístiques i professions del futur. Durant el Grau 
treballaràs la creativitat, el coneixement de la cultura 
digital i la producció.

3 anys (180 ECTS).

GRAU EN
ARTS DIGITALS

Estudiaràs la història de l'art, com la teoria del color, la 
fotografia, el dibuix i l'escultura.

Potenciaràs les teves idees amb la tecnologia.

Professorat de referència en el sector de l'Art Digital.

Podràs realitzar projectes amb estudiants d'altres Graus 
com a Arquitectura, Animació, Enginyeries o Business.

GRAU EN
ANIMACIÓ & VFX

A La Salle Campus Barcelona adquiriràs un aprenentatge 
complet dels fonaments i tècniques de l'animació i els 
efectes especials. Et formaràs en totes les fases de 
producció per a crear el teu projecte de principi a fi.

Pre-producció: Treballaràs la fase inicial d'una producció, 
des de la ideació, el guió, disseny i storyboard.

Producció: Treballaràs tots els aspectes de la producció 
per a donar forma a la teva idea, des del modelaje 3D, les 
textures, el rigging, la Il·luminació, el render i els fx.

Post-producció: Aconseguiràs unificar totes les parts de 
la producció per a aconseguir una producció acabada. 
Treballaràs la composició, muntatge i correcció de color, 
3D VFX i motion graphics.

Indústria: Aprendràs els aspectes fonamentals de la 
indústria perquè siguis capaç de participar i negociar amb 
el teu propi projecte a nivell empresarial.

4 anys (240 ECTS).

Aprendràs amb professionals de primera línia mundial 
del sector que t'impartiran masterclasses.

Podràs viatjar al Festival d'Animació d'Annecy.

Podràs crear el teu propi projecte, que hauràs d'integrar 
a un projecte complet amb el teu grup de treball (els 
alumnes d'Animació tenen la propietat intel·lectual dels 
seus projectes).

Podràs aprofundir en l'especialització que més t'agradi i 
mostrar tot el teu talent al projecte final de Grau.

Doble titulació en Arts Digitals i Animació: 
Si durant el primer curs d'Arts Digitals descobreixes 
que també t'apassiona l'Animació, pots realitzar la Doble 
titulació a partir de segon curs.

ART,
ANIMACIÓ 
I MULTIMÈDIA

A La Salle Campus Barcelona t'oferim un
aprenentatge complet dels fonaments de l'art 
i la tecnologia més avançada. Aprendràs a 
desenvolupar la teva creativitat combinant tots 
dos mons per a crear continguts digitals, tan 
demandats avui dia per multitud de sectors: des 
de la indústria de l'automòbil, fins al sector del 
videojoc, el cinema, la cultura o l'empresa.

CREATIVITAT I 
TECNOLOGIA ES 

DONEN LA MÀ

Amb el Grau d'Enginyeria Multimèdia combines 
Tecnologia i Creativitat. Aprendràs a crear i 
desenvolupar productes multimèdia en totes les seves 
fases: des de la idea i la conceptualització del contingut, 
el disseny, la usabilitat, la programació i la gestió. Seràs 
capaç de crear, desenvolupar i gestionar de forma 
transversal projectes com Webs, Apps, Videojocs i 
qualsevol interfície multimèdia com les pantalles dels 
automòbils, smartphones, smartwatches o tablets. El 
Grau et dóna les eines per actuar en qualsevol fase de la 
preproducció, programació, postproducció i la gestió.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN 
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 
MENCIÓ EN VIDEOJOCS

Únic Grau en Enginyeria Multimèdia a Catalunya.

Podràs obtenir la Menció en Videojocs, que al ser una 
enginyeria et situa en una posició de lideratge en el mercat 
professional. Totes les certificacions obtingudes en La Salle 
– URL són oficials i reconegudes internacionalment.

El Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació 
et formarà perquè siguis un professional del disseny de 
productes multimèdia i que puguis desenvolupar tota la teva 
creativitat en aquest camp. Seràs un expert en la creació de 
continguts interactius, així com en l'experiència d'usuari i 
els perifèrics interactius.
Durant el Grau aprendràs a desenvolupar i programar 
aplicacions mòbils i web, a generar efectes especials i a 
desenvolupar la interacció entre màquina i usuari. Aniràs 
adquirint coneixements per al desenvolupament i la pro-
gramació d'aplicacions mòbils i web, la programació per la 
comunicació amb perifèrics o per generar efectes especials 
i la interacció, que permet comunicar i donar experiència a 
l'usuari amb la màquina.

3 anys (180 ECTS).

GRAU EN 
TÈCNIQUES D'INTERACCIÓ 
DIGITAL I DE COMPUTACIÓ

Metodologia única Learning by Challenge amb un tracte molt 
personalitzat.

Podràs treballar en equips multidisciplinaris amb companys/
es d'altres Graus com Enginyeria Multimèdia, Enginyeria 
Audiovisual o Arts Digitals.

GRUP ANGLÈS



També tens l'opció de cursar la Doble titulació en Business 
Intelligence & Data Analytics i Direcció d'Empreses 
Tecnològiques.

La Salle Campus Barcelona, amb la col·laboració de la 
incubadora d'empreses tecnològiques La Salle Technova, 
ha creat aquest Grau únic a Espanya com una experiència 
integral en emprenedoria i negocis digitals.

Aquest Grau Universitari oficial de 3 anys està pensat com una 
acceleradora dels projectes personals de cada estudiant en 
els àmbits de l'emprenedoria i de la innovació o per preparar-
te per formar part d'un projecte més gran o d’una startup 
consolidada.

3 anys (180 ECTS).

Podràs escollir la teva especialització entre crear el 
teu propi negoci mentre estudies o bé formar-te per ser 
innovador digital en una startup o en grans empreses. 

Viuràs una experiència internacional a través dels stages 
internacionals als EUA i a un altre destí del món i un Exchange 
Program Global que et portarà a visitar els principals centres 
de negoci del món i conèixer altres cultures. 

Participaràs en sessions de master mentoring i coaching 
personalitzat amb professionals d'èxit.

GRAU EN
DIGITAL BUSINESS, 
DESIGN AND INNOVATION 

Amb el nou Grau en Business Intelligence & Data Analytics 
aprendràs a fer un ús estratègic de les dades amb una visió 
empresarial aplicat al màrqueting, la logística, l’expansió de 
negoci i el disseny de producte.

A través de metodologies actives, podràs desenvolupar les 
habilitats analítiques i aprendràs a utilitzar tècniques com 
Data Science, Analytics, Business Intelligence i Big Data. 

Tot això des d'un enfocament de màrqueting digital i de 
negoci amb l'objectiu d'aprendre a identificar oportunitats i 
transformar els negocis. A més, el programa es complementa 
amb study tours als centres tecnològics de referència al món.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN
BUSINESS INTELLIGENCE & 
DATA ANALYTICS 

NOU

El Grau és únic per la combinació de coneixements de la 
gestió empresarial i l'analítica de dades.

Podràs desenvolupar les habilitats analítiques, comunicatives 
i ètiques.

Viuràs una experiència internacional al Campus i els study 
tours en dos dels centres tecnològics de referència en el món.

El Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques et
prepara oferint tot el coneixement que necessites per
ser competitiu en un entorn de negocis global. El nostre 
Campus combina el món dels negocis amb la més alta 
tecnologia en enginyeria, i una incubadora d'empreses que 
permet als estudiants entendre el que la tecnologia ens pot 
aportar.

Aquest és un Grau que pots realitzar íntegrament en anglès
o bé de forma gradual castellà-anglès. Els nostres stages als 
EUA i a un altre destí del món t'ofereixen l'oportunitat de viure 
una experiència internacional única.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN
DIRECCIÓ D'EMPRESES 
TECNOLÒGIQUES

Et podràs especialitzar amb la menció en:

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: Desenvoluparàs les 
competències d'un/a emprenedor/a per identificar i avaluar 
noves oportunitats de negoci.

DIGITAL ECONOMY: T'especialitzaràs per liderar la 
transformació digital de la teva empresa o sector.

SPORTS MANAGEMENT: Et formaràs per dirigir, a nivell 
nacional i internacional, organismes o empreses del sector 
esportiu.

DIGITAL MARKETING: T'especialitzaràs en l'àrea de 
Màrqueting, amb una visió global i estratègica.

STAGES INCLOSOS

100 % ANGLÈS STAGES INCLOSOS

STAGES INCLOSOS

BUSINESS PER A UNA 
NOVA GENERACIÓ 

DE LÍDERS DELS 
NEGOCIS

GRUP ANGLÈS 100 % ANGLÈS

BUSINESS & 
MANAGEMENT

Els estudis de Business & Management de la Facultat 
Internacional de Comerç i Economia Digital de La Salle 
Campus Barcelona et proporcionen una base sòlida i 
actualitzada per respondre a les necessitats de canvi i 
innovació reals del mercat laboral en constant evolució. 
Apostem per la projecció internacional i la formació 
pràctica, així com per una aplicació avançada de la 
tecnologia, orientada a la innovació empresarial i 
l'emprenedoria. 

Estudiaràs en un Campus Universitari Internacional on 
podràs fer realitat els teus projectes. Per això comptaràs 
amb el suport del Parc d'Innovació Tecnològic La Salle 
Technova.



INFORMÀTICA
A La Salle Campus Barcelona t'oferim una àmplia oferta en 
l'àrea d'informàtica amb 4 Graus diferents que s'adapten 
als teus interessos. Des de Graus 100 % en anglès que 
t'aportaran una visió internacional i les Dobles titulacions 
fins al Grau d'Informàtica de 3 anys.

Com a estudiant de La Salle adquiriràs un ampli 
coneixement de les noves tecnologies aplicades, 
tant a nivell tècnic com de gestió i aconseguiràs una 
àgil adaptació a l'evolució de la tecnologia, amb una 
metodologia pràctica. Des del primer dia tindràs accés 
a laboratoris especialitzats i eines de primer nivell per 
posar en pràctica tot el que s'ha après.

Amb el Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle seràs 
un professional capaç de treballar amb les últimes 
tecnologies i nous productes, dissenyant, implementant 
i mantenint sistemes informàtics per a qualsevol sector 
d'activitat econòmica.

Amb un enfocament molt pràctic, basat en casos reals, 
et formarem perquè siguis part activa de la revolució del 
cloud computing, el tractament massiu d'informació 
(Big Data) i la intel·ligència artificial.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN
ENGINYERIA INFORMÀTICA

Obtindràs les certificacions professionals CCNA i CCNP i de 
CISCO Systems.

Treballaràs amb el nou LS Smart Lab, un kit que et permetrà 
fer pràctiques d'enginyeria des de qualsevol lloc.

Podràs especialitzar-te en Videojocs, Ciberseguretat o 
Robòtica.

El Grau en Enginyeria Informàtica Internacional et 
proporcionarà les capacitats necessàries per formar part 
d'una nova generació d'enginyers informàtics, capaços 
de treballar en un entorn global i liderar la revolució digital.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN 
INTERNATIONAL 
COMPUTER ENGINEERING

Enfocament global amb dos stages internacionals
(EUA i un altre destí del món).

Et formaràs en els últims llenguatges de programació i 
disposaràs del nou LS Smart Lab, un kit de laboratori que et 
permetrà fer pràctiques d'enginyeria des de qualsevol lloc.

Aprofundiràs en competències relacionades amb la gestió 
de xarxes i obtindràs les certificacions professionals CCNA, 
CCNP i de CISCO Systems.

GRAU EN 
TÈCNIQUES D'APLICACIÓ 
SOFTWARE

Amb aquest Grau et convertiràs en un professional expert 
en programació web, desenvolupament d'apps mòbils, 
administració de sistemes i eines de màrqueting digital. Amb 
un vessant molt pràctic que es fonamenta en quatre grans 
blocs.

3 anys (180 ECTS).

Desenvolupament de programari, aplicacions mòbils i web.

Administració de bases de dades i sistemes.

Administració de sistemes locals i distribuïts.

Ús de tecnologies de referència a nivell internacional.

La Salle Campus Barcelona és l'única Universitat 
a Espanya que ofereix aquesta Doble titulació en 
anglès amb l'objectiu de formar professionals directius 
i tecnològics del futur capaços de liderar activitats 
de direcció empresarial, assessorament d'entitats o 
activitats d'implementació de sistemes informàtics.

5,5 anys (395 ECTS).

DOUBLE DEGREE 
QUALIFICATION IN 
INTERNATIONAL COMPUTER 
ENGINEERING AND 
MANAGEMENT OF BUSINESS 
AND TECHNOLOGY

Enfocament internacional, global i interdisciplinari amb dos 
stages internacionals als EUA i a un altre destí del món.

Aprofundiment en competències relacionades amb la gestió 
de xarxes i obtindràs les certificacions professionals CCNA i 
CCNP i de CISCO Systems.

La tecnologia com a centre de l'aprenentatge per 
desenvolupar noves oportunitats.

100 % ANGLÈS STAGES INCLOSOS

STAGES INCLOSOS100 % ANGLÈS



ELS/LES ENGINYERS/ES 
DE LA SALLE SÓN

ALTAMENT 
RECONEGUTS/DES PER 
LES SEVES HABILITATS

I RIGOR

La Salle URL, primera escola universitària de 
telecomunicació de Catalunya des de l'any 1965, et formarà 
en les últimes tecnologies que fan possible les xarxes de 
distribució de TV interactives, les xarxes de fibra òptica i 
les infraestructures d'accés a internet.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN  
ENGINYERIA DE SISTEMES 
DE TELECOMUNICACIÓ

Et formarem en les últimes tecnologies que fan possible la 
transmissió i recepció de continguts.

Participaràs en projectes internacionals de recerca i 
transferència tecnològica.

En el Grau en Enginyeria Electrònica emmarcat dins de l'en-
torn de les TIC, amb una base tecnològica pròpia, aprendràs 
a crear elements tangibles amb vida artificial que trans-
formaran oficis i milloraran la vida quotidiana.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN  
ENGINYERIA ELECTRÒNICA  
MENCIÓ EN ROBÒTICA

Faràs les tasques de totes les fases del cicle de vida de sis-
temes, aplicacions i productes que resolguin problemes de 
qualsevol àmbit de les TIC i del sector de la Robòtica.

Participaràs en projectes internacionals de recerca i trans-
ferència tecnològica.

Podràs especialitzar-te en Robòtica i crear tecnologia amb 
intel·ligència artificial en un sector en gran creixement. 

Amb el Grau en Enginyeria Telemàtica adquiriràs els 
coneixements necessaris per a concebre, dissenyar, 
implementar i operar les xarxes de telecomunicacions, 
així com els mecanismes de seguretat de la mateixa 
xarxa i les dades que es transmeten, els protocols, i els 
diferents serveis i aplicacions. 

4 anys (240 ECTS).

Obtindràs les certificacions professionals com CCNA, CCNP i 
de CISCO Systems.

Treballaràs amb el nou LS Smart Lab, un kit que et permetrà 
fer pràctiques d'enginyeria des de qualsevol lloc.

Podràs especialitzar-te en Cloud Computing, Internet of Things 
i Ciberseguretat.

GRAU EN 
ENGINYERIA TELEMÀTICA
(XARXES I TECNOLOGIES D'INTERNET)

ENGINYERIES TIC 
Amb més de 50 anys d'experiència en l'àmbit de les 
Enginyeries, a La Salle Campus Barcelona continuem 
apostant per la innovació i les noves tecnologies com a 
base d'aprenentatge, creant nous Graus i especialitzacions 
com els Videojocs o la Robòtica.

El primer curs de les enginyeries és comuna a tots els 
Graus i tindràs lliure accés a totes les instal·lacions i 
laboratoris líders, equipats amb les mateixes tecnologies 
que s'utilitzen en el món laboral i amb una metodologia 
única, basada en la resolució de reptes reals de les 
empreses i, a més treballaràs amb la teva LS Smart Lab, la 
plataforma robòtica pròpia de La Salle.



La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 Dobles titulacions 
en l'àmbit de les Enginyeries TIC. 

El disseny d'aquestes Dobles titulacions permet als 
estudiants cursar dues titulacions que es complementen 
i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global 
i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats 
professionals: les pròpies de cadascun dels Graus cursats 
i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de 
les dues àrees.

5 anys.

DOBLES 
TITULACIONS 
EN ELS GRAUS 
D'ENGINYERIA Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

(308 ECTS)

Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia
(329 ECTS)

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Multimèdia
(318 ECTS)

Enginyeria Electrònica i Enginyeria en Organització de les TIC
(327 ECTS)

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en 
Organització de les TIC
(327 ECTS)
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Amb aquest Grau t'especialitzaràs en les àrees de la imatge i el 
so. Durant el Grau aprendràs tots els aspectes de la 
pre-producció, producció i post-producció de les dues grans 
àrees i els fonaments de la gestió empresarial del sector.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN 
ENGINYERIA DE SISTEMES 
AUDIOVISUALS

Formaràs part d'un equip tècnic en projectes 
multidisciplinaris.

Tindràs accés a laboratoris especialitzats com la 
Cambra Anecoica, la Cambra Reverberant, els Estudis 
d'Enregistrament, el laboratori de TV Digital i el Medialab.

Grau Universitari únic a Espanya i amb un enfocament 
internacional. Estudiant el Grau en Enginyeria en 
Organització de les TIC et dotaràs d'un perfil singular dins 
del món de l'enginyeria, ja que combina coneixements 
científic-tecnològics amb nocions socioeconòmiques.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN  
ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ
DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ

Et formarem per a liderar equips d'enginyers en 
sistemes de telecomunicació amb un enfocament 
internacional i global.

Rebràs coneixements en enginyeria i en gestió.
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El Grau en Filosofia et permetrà conèixer els corrents de 
pensament més importants de la història i aproximar-
te a les grans qüestions que han afectat i afecten la 
humanitat que es pregunta sobre el sentit i el fonament 
de l'existència.

4 anys (240 ECTS).

ENGINYERIA 
DE LA SALUT

FILOSOFIA I 
HUMANITATS

El nou Grau en Enginyeria de la Salut està dirigit a 
estudiants amb habilitats de pensament crític i analític 
que desitgin liderar l'evolució d'un dels sectors amb 
més creixement: el de la tecnologia aplicada a la 
medicina i la salut.

El Grau en Enginyeria de la Salut és un Grau de la 
Universitat Ramon Llull, dissenyat per l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria La Salle i la Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna.

Es combina una completa formació en enginyeria, 
gestió, innovació i ciències de la salut, amb una visió 
humana i assistencial.

4 anys (240 ECTS).

GRAU EN 
ENGINYERIA DE
LA SALUT

Et formaràs en les competències personals i 
professionals per crear i gestionar solucions 
tecnològiques innovadores en l'àmbit de la salut.

Tindràs accés a laboratoris especialitzats i aprendràs 
amb projectes reals.

Podràs realitzar un stage internacional als EUA i 
conèixer projectes i empreses

Realitzaràs pràctiques en hospitals i empreses del 
sector.

NOU STAGE INCLÒS

GRAU EN 
FILOSOFIA

GRAU EN 
FILOSOFIA, POLÍTICA 
I ECONOMIA

Amb el Grau en Filosofia, Política i Economia podràs 
desenvolupar el teu pensament crític, reflexionant i 
aprofundint sobre el que succeeix en la societat en 
relació amb la política i l'economia. Et formarà com a 
consultor/a social, analista o investigador/a en l'àmbit 
de les ciències socials i humanes accedint a una titulació 
molt arrelada en el sistema educatiu anglosaxó des de 
principis del s.XX.

Aquest Grau interuniversitari s'imparteix conjuntament 
amb la Universitat de Deusto i la Universitat de Comillas i 
s'ofereix en modalitat semipresencial.  

4 anys (240 ECTS).



BEQUES I AJUDES

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el 
nostre programa de beques permet que els joves amb els 
coneixements i competències necessàries puguin estudiar 
amb nosaltres, independentment de la seva situació 
econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Un 48 % dels estudiants de Grau de La Salle - URL es 
beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

PROCÉS D'ADMISSIÓ

El procés d'admissió comença el 2 de novembre. 

Et recomanem iniciar el procés abans de finalitzar els 
teus estudis preuniversitaris.

1
Inicia

la sol·licitud 
online

4
Rep la resolució de la 

teva candidatura

5
Reserva 

la teva plaça

2
Emplena el 

formulari i adjunta 
la documentació

3
Realitza la prova 

d'accés i/o entrevista 
personal

Més informació

Inicia el procés d'admissió 100 % online

Be a Leader

Econòmiques

Mèrits 
Acadèmics

Escoles
La Salle

https://www.salleurl.edu/ca/admissions/graus/beques
https://www.salleurl.edu/ca/admissions/graus/proces-dadmissio
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Sessions i esdeveniments dirigits a famílies d'estudiants 
de 2n cicle de l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de 
Graus Superiors.

ESDEVENIMENTS
INFORMATIUS

31

Consulta les Sessions Informatives i 
Jornades de Portes Obertes online 
i presencials.

Inscriu-te!

Participa en les sessions de 
preguntes freqüents i coneix pas 
a pas el procés d'admissió, les 
nostres beques i resol tots els 
teus dubtes.

FAQ'S I PROCÉS
D'ADMISSIÓ

Viu l'experiència universitària 
assistint a una de les classes de 
Grau que més t'interessi.

OPEN CLASS
Coneix les instal·lacions 
del Campus, visita tots els 
laboratoris que oferim i 
descobreix el model educatiu 
Smart Learning que ofereix La 
Salle Campus Barcelona.

VISITES AL CAMPUS

Sol·licita via email a 
sia@salleurl.edu
una entrevista online o al 
Campus amb un membre de 
l'equip d'admissions.

ENTREVISTA 
PERSONAL

Assisteix en format virtual 
o presencial a les sessions 
informatives del Grau que més 
t'interessa i tindràs l'oportunitat 
de parlar amb estudiants actuals, 
amb el departament d'admissions 
i el professorat.

SESSIONS 
INFORMATIVES

Visita totes les instal·lacions 
del Campus i informa't dels 
Graus que més t'interessen de 
la mà de l'equip d'admissions i 
el professorat. A més, tindràs 
l'oportunitat de conèixer als 
nostres estudiants i veure els 
seus treballs i projectes.

JORNADES DE 
PORTES OBERTES

https://bit.ly/3uXuZRp


LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 405
+34 682 002 366
sia@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona

Segueix-nos a
@LaSalleBcn

BE 
REAL
BE
YOU

www.salleurl.edu

https://www.facebook.com/LaSalleBCN
https://www.youtube.com/c/LaSalleBCN
https://twitter.com/LaSalleBCN
https://es.linkedin.com/school/la-salle-bcn/
https://www.instagram.com/lasallebcn/
http://www.salleurl.edu/ca

