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Indústria 4.0
Industry 4.0 is the cyber-physical transformation of manufacturing, which is
driven by the convergence of technologies, including:
INTELLIGENT MANUFACTURING
• Advanced robotics (autonomous & collaborative).
• Additive manufacturing.
CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
• Simulation and Virtual Models
• Artificial intelligence (AI) and machine learning.
• Touch and voice interfaces and augmented reality (AR) systems.
DIGITAL TRANSFORMATION
• Big Data and Data Analytics.
• LPWANs for machine-to-machine and Internet of Things (IoT) networks.
• Ubiquitous sensors and full connectivity
• Cybersecurity
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QUINES EINES TÉ LA
UIVERSITAT?
L’Educació:
- Graus; Orientació de les assignatures d’automatització industrial cap a Ind. 4:
digitalització, comunicació, cooperació
- Màsters; Capacitació tecnològica multidisciplinar: integració, problemàtiques,
tendències. Cadena de valor
- Postgraus i especialització; Formació contínua d’ensenyants i alumnes

La Recerca i el Desenvolupament:
- Formació doctoral: anàlisis, tendències i llavors de tecnologia
- Recercadors i Grups de Recerca: Capacitats de recerca i innovació en aspectes
específics
- Centres de Recerca i Instituts: Recerca col·laborativa i pluridisciplinar. Aplicacions

La Transferència de Coneixement:
- Aplicació i explotació del coneixement i les capacitats pròpies en R+D
- Innovació pública - privada
- Cadenes de valor, llicències i spin-off

QUÈ POT APORTAR LA
UPC?
FIGURES CLAU DE LA UPC 2017
Docència: 23.369 estudiants de batxillerat, 5.338 estudiants de màster, 2.157 estudiants
de doctorat i 2.775 estudiants de formació contínua. La UPC ofereix 71 llicenciatures, 74
màsters i 48 programes de doctorat.

Recerca: Investigadors i científics líders duen a terme la recerca bàsica i aplicada a la
UPC, convertint-la en un agent clau per al progrés social. Amb 2.131 articles publicats en
revistes científiques, la UPC és la primera universitat espanyola i una de les 100 principals
de tot el món a la QS World University Ranking per matèria en els camps de l'Enginyeria
Elèctrica i Electrònica i Informàtica. La UPC compta amb més de 200 Grups, Centres i
Instituts de recerca reconeguts, una quarta part d'ells directament relacionats amb Ind 4.0

Transferència de tecnologia: 25 empreses de base tecnològica de titularitat parcial, 3
establertes en l'últim any. S'han presentat 51 sol·licituds de patents i es comptabilitzen
58.812.6331 € d'ingressos per als projectes d'R + D a l'any (més del 20% del pressupost
total UPC). L'últim any es van realitzar 1.068 nous projectes amb la col·laboració de 2.494
empreses.

QUÈ PODEM APORTAR?
DOCÈNCIA

QUÈ PODEM APORTAR?
DOCTORATS / ERASMUS MUNDUS
•

Joint doctorate in Distributed Computing

•

Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services (Select+)

•

Joint Doctorate in information Techonologuies for Business Ingelligence IT4BI

•

Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Eenvironments

•

Joint Doctorate in Simulations in Engineering and Entrepreneurship Development (Seed+)

•

Joint Doctorate in Advanced Materials Science and Engineering

-

Estadística i investigació operativa

-

Física computacional i aplicada

-

Automàtica, robòtica i visió

-

Ciència i enginyeria de materials

-

Enginyeria elèctrica

-

Enginyeria mecànica, fluids i aeronàutica

-

Enginyeria tèrmica

-

Sistemes d’energia elèctrica

-

Sostenibilitat

-

Fotònica

QUÈ PODEM APORTAR?
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REPTES a la Universitat?
DOCÈNCIA, RECERCA, TECNOLOGIA i INNOVACIÓ
-

Posicionar la formació pròpia Ind 4.0 en el mercat, oferint títols que els estudiants han de
reconèixer com a valor professional. Introduir habilitats suaus en la educació: capacitat
per la resolució de problemes complexes, pensament crític i creativitat, gestió de persones
i situacions noves, coordinació, flexibilitat cognitiva,..

-

Impulsar la formació continuada, sota qualsevol forma: on-line/presencial o mixta, in-situ
en la planta productiva,.... Valoritzar el títols corresponents

-

Definir i participar en el concepte d’Identitat Professional Personal (bitcoin certificates?),
amb validesa mundial.

-

Formar innovadors i persones curioses, no únicament tecnòlegs, mitjançant la recerca i la
innovació. Formació específica en cada moment, no global por si d’un cas.

-

Promoure la interfase entre recerca universitària, centres i parcs tecnològics, clústers, i
empreses. Promoció de la cooperació universitat – empresa – individuo.

-

Informar i assessorar a la Administració de les tendències tecnològiques actuals i
futures. Integració catalana en el sistema universitari europeu en Ind. 40.

-

Atendre la demanda de “emigració digital” dels treballadors actuals i oferir
recursos/demostradors a les empreses i a la societat per al desenvolupament d’Ind. 4.0

-

Atenció a la societat i als països en desenvolupament: canvis demogràfics i lideratge
d’iniciatives.

gràcies per l'atenció !

