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� Peculiaridades e integración de las asignaturas 

de proyectos en la UPC

� ¿Son el camino (más rápido) para adquirir algunas 

competencias y habilidades?

� ¿Por qué quienes no las conocen (departamentos, 

escuelas, campus) están fuera de juego?

� ¿Pueden desaparecer (por incomprendidas) en el 

próximo plan de estudios?
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Competències Transversals (I)

� Capacitat per al raonament crític, lògic I matemàtic

� Capacitat per generar noves idees (creativitat)

� Capacitat d'investigació

� Capacitat per resoldre problemes

� Capacitat per crear i utilitzar models que reflexin situacions reals. Capacitat
d'abstracció

� Capacitat per dissenyar i utilitzar experiments I analitzar e interpretar els
resultats

� Capacitat d'anàlisis, síntesis y avaluació

� Capacitat d'actuar autònomament

� Saber treballar en situacions e falta d'informació o sota pressió

� Tenir iniciativa, esperit emprenedor i ser resolutiu

� Capacitat per prendre decisions basades en criteris objectius(dades
experimentals, científiques o de simulació disponible)

� Capacitat de planificació i organització del treball personal

� Capacitat per relacionar y estructurar informació provinent de diverses
fonts, per integrar idees y coneixements i per detectar si la informació
disponible es suficient

� Capacitat per treballar en equips uni o multidisciplinars

� Capacitat per treballar en un context internacional

� Capacitat de gestionar la subcontractació (outsourcing, offshoring, etc)
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Competències Transversals (i II)

� Capacitat de relació interpersonal

� Capacitat de lideratge: dirigir equips I organitzacions fen servir efectivament els
recursos disponibles

� Capacitat de comunicació efectiva oral i escrita

� Capacitat per comprendre les necessitats del usuari expressades en llenguatge
no tècnic

� Capacitat de comunicació efectiva en angles

� Capacitat per redactar document tècnics

� Capacitat de negociació i resolució de conflictes

� Capacitat per argumentar i justificar lògicament les decisions presses

� Ambició professional

� Tenir iniciativa per considerar i avaluar situacions alternatives als problemes

� Capacitat d'aprenentatge i actualització de coneixements

� Tenir motivació per la qualitat i la millora continua

� Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics

� Actuar d'acord a la legislació vigent en el desenvolupament professional (LOPD, 
etc)

� Actuar amb responsabilitat i principis ètics en el desenvolupament professional

� Consideració del contexte social i económic en las solucions d'enginyeria

� Consideració de la diversitat, multiculturalitat, sostenibilitat i respecte als drets
humans en las solucions d'enginyeria
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Podemos hacer algo para ser normales?

� Qué damos/recibimos con este tipo de docencia, por 
qué estamos convencidos de su utilidad, qué esperamos 

conseguir?

� El 80% de la UPC sigue sin saber casi nada? 

� Ni de asignaturas orientadas a proyectos

� Ni de competencias ni habilidades

� Ni de las dificultades con que nos enfrentamos al sacarlas 
adelante

� Qué mensaje podemos sacar para las personas que 
gestionan departamentos, escuelas, campus y la 

universidad para que  estas formas de adquisición de 
competencias sean algo normal en la docencia 

universitaria?
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� Temps per la discussió



JODODAC 2008

Muestrario de falta de integración:
� La matrícula depende de que figuren horas de clase y aulas 

en el horario.

� La reserva de terminales en laboratorios depende también de 
horarios de clase (no pueden reservar si en el horario dice 
que hay clase, si claro, la suya!).

� Las sillas y mesas están aún atadas al suelo.

� La verificación de la carga docente de un profesor pide 
rellenar horas y aulas de clase. Los profesores de proyectos 
que no quieren tener problemas se las inventan.

� La compañía que pasa las encuestas nos pide que le demos 
qué grupos y aulas (para pasar las encuestas o para asignar 
alumno a profesor).

� Sólo hay examen final si tienes reservada una hora y aula.
� Si te ausentas del departamento, el permiso de viaje obliga a 

decir qué profesor va a dar tus clases. 


