
 

 

 
Sessió de presentació 

Màster en Enginyeria de Drons 
Programa de Postgrau en Drons: Aplicacions i Nous Models de Negoci 

 
Dia i hora 

Dimarts 28 de Juny, de 18.30 a 20.30 
Lloc 

Sala d’Actes de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 
UPC - Campus de Baix Llobregat 

Castelldefels 
 

Els drons estan ja a tot arreu. Supervisen cultius, inspeccionen instal·lacions 
elèctriques o molins de vent, transporten mercaderies (per exemple, equips de 
primers auxilis a llocs de difícil accés). Fins i tot pots trobar-ne uns quants ballant de 
manera coordinada una sonata de Beethoven. Les seves aplicacions avui en dia són 
moltes i sorprenents. Però tots ens estem preguntant quines seran en els propers 
anys.  

Cada any es revisen a l'alça les previsions sobre el volum de negoci en el mercat de les aplicacions dels drons i els 
governs comencen a prendre mesures per facilitar-ne el desenvolupament. Però aquest mercat necessita persones 
capaces d'imaginar aplicacions per a drons, amb criteri per triar els equips necessaris i integrar-los de manera eficaç i 
amb capacitat per convertir les aplicacions en negocis viables i rendibles. El mercat necessita enginyers i enginyeres de 
drons. 

L'EETAC i la Fundació Politècnica de Catalunya, posa en marxa un Màster en 
Enginyeria de Drons i un Postgrau en Drons: Aplicacions i nous models de 
negoci, que s'impartiran a partir de l'Octubre de 2016 en el Campus del Baix 
Llobregat i que tenen com a objectiu contribuir a la formació d'enginyers i 
enginyeres de drons. El lema d'aquests programes formatius és "Aprendre 
fent amb els que fan", ja que l'activitat fonamental serà la participació en 
projectes reals d'aplicació de drons desenvolupats per les empreses i grups 
d'investigació que en aquest moment lideren el sector a Catalunya.  

La direcció de l'EETAC té el plaer de convidar-te a una sessió informativa en què s’oferiran tots els detalls d’aquestes 
dues propostes formatives. En aquesta sessió s'impartiran també dues conferències sobre projectes actuals d’alguns 
dels grups més actius en el sector, que col·laboren en el desenvolupament del Máster i del Postgrau.  

Fes clic aquí si estàs interessat a assistir a la sessió informativa 
 

Programa de la sessió 
 18.30 – 18.45 Benvinguda per part de la Direcció de l’EETAC 
 18.45 – 19.05 Projectes d’Enginyeria de Drons a HEMAV 
 19.05 – 19.30 Projectes d’Enginyeria de Drons al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 
 19.30 – 20.00 Presentació del Màster y el Programa de Postgrau 
 20.00 – 20.30 Preguntes i acomiadament 
 

http://www.talent.upc.edu/cat/agenda/mostrar/id/1977/curs/222500/sessio-informativa-master-enginyeria-drons/?utm_source=bbddescola&utm_medium=mailing&utm_campaign=sessioinformativa

