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De què parlaré?
� Visió institucional

�Què són?

�Per què?
�Van bé?

� Qüestions
�Són el camí per les competències 

transversals?

�Perquè estan fora de joc qui no les coneix?
�Poden desaparèixer en el proper pla 

d’estudis?
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Les Assignatures de Projecte (AP)
� Definició

� Posar en pràctica els coneixements adquirits en una o vàries 
assignatures “normals”

� Característiques
� Pot haver-hi un nombre reduït de teoria

� Recordar els conceptes que es volen tractar
� Orientat a preparar l’activitat fonamental del projecte

� Els crèdits reflecteixen la càrrega de treball de l’estudiant
(ECTS ... d’això ara ja en sabem, oi? ☺)

� Metodologies docents
� Moltes! Quasi tantes com assignatures
� Exemples

� Reutilitzar codi de diferents projectes
� Cada membre del grup assumeix un rol diferent
� Reproduir un entorn d’empresa
� Es valorarà la vestimenta i actitud (...)
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Decisions de disseny: plans 2003
� Motivació de les AP

�Manca de control de la càrrega de treball 
pràctic

�Disparitat en el contingut dels crèdits de 
laboratori

� Impossibilitat de coordinar pràctiques 
horitzontalment

� Distribuïdes racionalment pels estudis
� (veure pla d’estudis)
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Revisió als dos anys: resum reunió
� Queixes dels estudiants

� És una assignatura transgressora: era al principi dels plans
� Hi ha molt de treball: és cert???
� Costum de fer el treball al final, ara ja no pot ser

� Aspectes negatius
� Dificultat d’avaluar individualment cada estudiant
� Influència d’acadèmies: solucions sofisticades
� Propensió a les còpies (?)
� Poca preparació d’alguns estudiants:

falta coordinació entre assignatures
� Problemes d’horaris per coordinar els membres del grup

� Aspectes positius
� Acaben fent un producte (quasi) real
� Els propis estudiants volen fer un molt bon projecte: motivació
� Molt bona relació amb els estudiants

� Gaudeix l’estudiant i també el professor
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� Són el camí per les competències 
transversals?
�Capacitat per integrar-se en un grup

�Capacitat de planificació i organització
�Capacitat d’actuar autònomament

�Capacitat per resoldre problemes
�Capacitat per prendre decisions

�Capacitat de treballar sota pressió
�Capacitat de comunicació oral i escrita
� ...m’he cansat d’escriure
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� Perquè estan fora de joc qui no les 
coneix?
�Estudiants

� Espero que tots les vagin coneixent

�Professors
� Perden una molt bona oportunitat docent

� Institució
� Cal reconèixer el treball del professor!!!
� “ECTS docents”
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� Poden desaparèixer en el proper pla 
d’estudis?


