
 

 

V Competició Internacional 
MotoStudent 

#TakeUsFurther 

  



 

 

La Competició Internacional MotoStudent, promoguda per la Fundació Moto Engineering Foundation i 

TechnoPark Motorland és un repte entre equips universitaris de tot el món. 

L’equip té l’oportunitat d’emprendre un pla empresarial real en el sector industrial a través d’un      

projecte on es dissenya, desenvolupa i construeix durant divuit mesos un prototip de motocicleta de 

competició sota la normativa FIM Moto3. 

El treball desenvolupat és avaluat de forma continua per un comitè i un jurat format per especialistes 

del sector industrial en diferents àrees, finalitzant en un Esdeveniment Final que tindrà lloc al Circuit 

FIM Internacional de MotorLand Aragó. 

La competició 

 

La competició presenta dues categories diferents: 

MotoStudent Elèctric: els prototips participants 

consten d’un sistema de propulsió 100% elèctric. 

MotoStudent Petrol: els prototips participants 

munten un motor de combustió interna de 250cc i  

   4T KTM proporcionat per l’organització. 

   

Hi participen 47 universitats 

de 17 països diferents:   

Calendari:  

Maig 2017 - Inici de la competició 

Disseny i construcció del prototip 

Octubre 2018 - Esdeveniment final  

 

 Dues fases: 

           MS1  
        Projecte  
       Industrial 

           MS2  
   Fase dinàmica  
        i carrera  

www.motostudent.com 

Equips participants IV edició 
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Fases de la competició: 

MS1 Projecte Industrial 

A la fase MS1 el projecte serà jutjat des d’un punt de vista 

industrial avaluant i puntuant els aspectes següents: 

Disseny del vehicle   75 

Anàlisis i càlculs tècnics  125 

Projecte d’innovació   100  

Definició del sistema de   125 
fabricació i industrialització 

Anàlisis de costos i procés  75  
industrial de fabricació 

MS2 Fase dinàmica i carrera 

A l’inici de la fase, el prototip serà inspeccionat per determinar la seva seguretat i funcionalitat a    

través d’una sèrie de test estàtics i dinàmics. Posteriorment es competirà amb la resta d’equips en 

una sèrie de proves dinàmiques puntuables que finalitzaran amb una cursa. 

Proves a pista 

 - Prova de frenada  60 
 - Gymkhana   100 
 - Prova d’acceleració  60 

Proves al box - prova mecànica 30 

 

Entrenaments lliures     30 

Entrenaments cronometrats    40 

Cursa 

 - Volta ràpida    30 
 - Posició a la cursa   150 
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MS2. Proves a pista 

Avaluació de la ER16 en la IV edició 



 

 

ETSEIB Racing és un equip format per 10 estudiants del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i 

del Màster en Enginyeria Industrial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB-UPC), que comparteixen una gran afició per l’enginyeria i pel món de l’automoció, especial-

ment pel motociclisme.   

Aquest projecte és una oportunitat única per treballar com a enginyers abans de finalitzar els estudis i 

per adquirir coneixements sobre la motocicleta i la seva mecànica.  Permet posar a prova coneixe-

ments i habilitats,  desenvolupar la creativitat i la capacitat de treballar en equip, i guanyar experiència 

en aquest àmbit professional. Al mateix temps, també representa un repte ja que cal competir contra 

equips de tot el món que demostraran les seves capacitats com a enginyers. 

L’equip participant a la V edició 

Organització: 

Actualment l’equip s’organitza en diversos departaments, on cadascú treballa de forma motivada i 

sense cansament segons les seves aptituds, sota el suport del tutor i professor de l’Escola, Òscar Ribé. 

Àngels Montaña 

Pau Garriga 

Javi Arias 

Team Leader / Dinàmica Director Tècnic / Motor 

Aerodinàmica Bastidor Dinàmica Motor Projecte 
Industrial 

Andrés Carrasco     Gerard Benet Joan Labraña    Albert Loan Ignasi Sotilla      Víctor Adam       Pau Fisco 
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Equip V edició 



 

 

L’Escola participa en la competició MotoStudent i en la categoria de combustió des de la primera     

edició, aconseguint grans resultats any rere any. 

El palmarès 

A la primera edició es va obtenir la màxima puntuació en 

maniobrabilitat i acceleració en la jornada de proves i la 

setena posició a la cursa de diumenge. El resultat final 

de tota la competició va ser un setè lloc d’un total de 

vint-i-tres equips. 

I Edició - ER10 

Equip I edició (2009/10) Prototip ER10 

A la segona edició es va obtenir la segona posició en el Projecte Industrial amb una puntuació de 447 

punts sobre 500. L’equip va comptar amb Marc Miralles per pilotar la ER12 i es van registrar els mi-

llors temps tant als entrenaments com a la cursa, on es va aconseguir una merescuda primera posició.  

II Edició - ER12 

Equip II edició (2011/12) Prototip ER12 

A la tercera edició l’equip va finalitzar la competició amb 

un mal regust després de no poder acabar la cursa per 

problemes de motor. Tot i això es va obtenir el premi al 

millor disseny i la segona posició en la classificació total 

en la fase MS1. 

III Edició - ER14 

Equip III edició (2013/14) Prototip ER14 

A la quarta i darrera edició l’equip es va proclamar campió de la competició MotoStudent, amb una  

segona posició en cursa (MS2), una primera posició en el projecte industrial (MS1) i una segona posició 

pel que fa a millor disseny i innovació (MS1), entre d’altres. 

IV Edició - ER16 

Equip IV edició (2015/16) Prototip ER16 
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Com col·laborar 

Cada un dels èxits de les anteriors edicions no haurien estat possibles sense la col·laboració de cada 

una de les empreses, ja sigui a partir d’ajuts econòmics i de material, o bé de formació i assessora-

ment. Gràcies a vosaltres any rere any s’han pogut assolir els objectius establerts millorant              

tècnicament el prototip de motocicleta.  

En aquesta V edició són diverses les empreses que un cop més segueixen confiant amb aquest       

projecte i amb el talent dels futurs enginyers que el duen a terme.  Si ja té clar que vol ser una d ’a-

questes, sol·liciti  el document Acord de col·laboració. 

Per més informació consultin el document Nivells de col·laboració i no dubtin en contactar amb        

l’equip per tal de poder realitzar un acord completament personalitzat i adaptat a les seves             

necessitats de patrocini. 

Les empreses col·laboradores comptaran amb una gran difusió mediàtica per part de l’equip i       

d’altres beneficis en funció del nivell de patrocini, que es poden resumir de la següent manera: 

 Publicitat en el carenat de la moto, en la vestimenta de l’equip i en la retolació del box. 

 Difusió a través de les xarxes socials i web de l’equip. 

 Presència de l’empresa en fires i associacions, medis de comunicació... 

 Contacte directe amb els futurs enginyers. 

 Imatge d’empresa associada a la innovació. 

 Acords empresa-universitat. 

Forma part d’ETSEIB Racing  

Ajut econòmic/material/formació/assessorament: 



 

 

Avinguda Diagonal 647, Pavelló E, Planta –1, Despatx 19-73, 08028 Barcelona, Espanya 

Telèfon de contacte: +34 937 398 783 

E-mail: etseib.racing@upc.edu 

 

www.etseib-racing.upc.edu 

Contacte: 

Segueix-nos a: 

Facebook.com/etseibracing     @etseib.racing                      @etseib_racing      canal: ETSEIB Racing 

#BePartofUs 


