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Perquè dissenyar una titulació per 
competències?
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� L’interès d’explicitar les competències d’una 
titulació o aprenentatge respon a la necessitat 
de la societat i, molt especialment de 
l’estudiantat, de saber per què serveix allò 
que s’aprèn durant els estudis.
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Què s’entén per competència
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� Una competència és un conjunt de 
coneixements, habilitats i actituds que 
s’apliquen conjuntament per a dur a terme 
adequadament una tasca, un deure o un rol 
relacionat amb una actuació específica en 
un context particular.
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Característiques del treball per 
competències:
en el plantejament de les matèries

� S’han d’integrar coneixements, habilitats i actituds.

� Cal crear un context on l’estudiantat pugui mostrar el seu 
potencial per a realitzar determinades tasques.

� És bo que l’estudiantat aprengui “tot fent”.

� Com tots els aprenentatges, les competències s’han de 
desenvolupar de forma gradual, des del nivell principiant 
fins a l’expert.
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Característiques del treball per 
competències:
en la institució educativa

� Es fa més èmfasi en les formes actives d’aprenentatge 
com ara la resolució de problemes, l’elaboració de 
projectes, la simulació de conductes, les pràctiques en 
entorns reals,...

� Demana un esforç de coordinació i de planificació global.

� Requereix un canvi important en el plantejament de 
l’avaluació de l’estudiant, ja que no només es valoren els 
continguts sinó també la forma com l’estudiantat  es 
desenvolupa en un entorn determinat.
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Tipus de competències

� Genèriques o transversals. Les que demanaríem a 
qualsevol graduat pel fet de tenir una formació d’aquest nivell 
sigui quina sigui la seva especialització. Poden ser :

� Instrumentals  (Ex. tercera llengua)
� Personals  (Ex. treball en equip)

� Sistèmiques  (Ex. aprenentatge autònom)

� Específiques. Les que s’espera que tingui un graduat pel fet 
de tenir una determinada titulació. Contemplen els continguts 
acadèmics específics (d’un/a enginyer/a, arquitecte/a, 
advocat/da,...) i les tasques professionals que s’espera que 
desenvolupi al final de la seva formació. Contemplen:

� L’àmbit de coneixement   (Ex. Enginyeria industrial)
� L’especialització (Ex. Mecànica)
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Competències genèriques a la UPC

� La UPC ha seleccionat 7 competències genèriques 
que hauran de ser assolides per tots els seus titulats i 
titulades:
� Treball en equip
� Comunicació eficaç oral i escrita
� Ús solvent dels recursos d’informació
� Aprenentatge autònom
� Empreneduria i innovació
� Sostenibilitat i compromís social
� Tercera llengua
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Planificació d’una assignatura per 
competències

� Cal integrar les competències genèriques i les 
específiques en el treball quotidià de l’assignatura

� Cal definir els objectius amb què es concreten les diferents 
competències que es desenvolupen:
� Objectius generals. Què es pretén aconseguir amb 

l’assignatura .
� Objectius d’aprenentatge. Concreten els 

coneixements, habilitats i actituds que s’espera que 
l’estudiantat assoleixi.

� Metodologies d’aprenentatge que s’utilitzen.
� Activitats d’aprenentatge que es proposen.
� Avaluació de les activitats d’aprenentatge.
� Seguiment de la qualitat i criteris de millora.
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Avaluació de les competències 
genèriques

� S’ha de tenir definit en quin nivell s’està treballant la 
competència genèrica que s’incorpora a l’assignatura. És 
bo pensar en tres nivells per a poder graduar la dificultat i 
reorientar l’aprenentatge, si és el cas.

� S’ha de definir què s’espera de l’estudiantat en cadascun 
dels nivells que s’estan avaluant. És còmode utilitzar 
graelles (rúbriques) per a l’avaluació.

� S’ha de decidir quin és el pes que la competència genèrica 
té en el conjunt de l’assignatura. Això ho marquen els 
objectius que ens hem proposat.

� S’ha de preveure com es fa el seguiment de la informació
que es té sobre l’assoliment de les competències 
genèriques treballades.
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Suport de l’ICE per al disseny dels 
nous títols de grau de la UPC

� Formació:

� Competències

� Guies docents
� ...

� Documentació:

� Guies per desenvolupar les competències genèriques en el 
disseny de titulacions.

� Quaderns de suport al professorat per integrar l’exercici i 
l’aprenentatge de les competències genèriques a les 
assignatures.

Disponibles a : http://www-ice.upc.edu/noves_titulacions.html

� Monogràfics (en preparació)

� Avaluació

� Competències
� Qualitat docent 11


