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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.

Competència

Necessitat de la societat i, molt especialment
de l’estudiantat, de saber per què serveix allò
que s’aprèn durant els estudis.

Per què ?

Aprenentatge basat 
en  competències
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 Integració coneixements, habilitats i actituds

 Context on l’estudiantat pot mostrar el seu potencial

 L’estudiantat aprèn “tot fent”

 Desenvolupament gradual

 Èmfasi en les formes actives d’aprenentatge

 Esforç de coordinació i de planificació global

 Canvi important en el plantejament de l’avaluació de 
l’estudiantat

Principals  trets 
diferenciadors 
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Tipus de 
competències 

Genèriques o transversals. 
Independents de l’especialització 

(a la UPC)

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

Específiques.
Lligades a una determinada titulació

Àmbit de coneixement

Especialització  
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 Integrar les competències en el treball quotidià de l’assignatura
 Definir objectius concrets per a cada competència

 Concretar els objectius generals de cada assignatura
 Concretar objectius específics d’aprenentatge

 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
 Tenir definit en quin nivell (en base a tres) s’està treballant la competència 

genèrica que s’incorpora a l’assignatura. 
 Definir què s’espera de l’estudiantat en cadascun dels nivells que s’estan avaluant 

(rúbriques)
 Decidir quin és el pes que la competència genèrica en el conjunt de l’assignatura 

d’acord amb els objectius definits
 Definir com es fa el seguiment sobre l’assoliment de les competències genèriques 

treballades

Planificació d’una 
assignatura per competències
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 Elaboració documentació de suport

 Pla de formació en competències genèriques

 Espai virtual pel professorat interessat en l’aprenentatge per 
competències amb participació d”experts” en cadascuna de 
les competències genèriques  

 Guies docents de les assignatures dels nous graus que
incorporen les competències genèriques

 Seguiment del procés d’implantació de les competències
genèriques en els nous plans d’estudis dels graus

Pla d’actuacions ICE en  
competències genèriques



www.upc.edu
www-ice.upc.edu

 Guies per desenvolupar les competències genèriques 
en el disseny de titulacions adreçades als equips 
directius

 Quaderns de suport al professorat per integrar 
l’aprenentatge de les competències genèriques a les 
assignatures

 Monogràfics
 Avaluació
 Aprenentatge per competències
 Portafoli de l’estudiantat
 Qualitat docent a l’aula

Suport  ICE 
Documentació

Disponibles a
http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/disseny-de-titulacions
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Suport  ICE 
Formació

 Necessitats dels centres docents
 Mitjançant els equips directius o els interlocutors dels centres

docents

 Formació als centres docents
 Formació ajustada a les necessitats de cada centre docent i

realitzada en el propi centre

 Diferents modalitats
 Jornades
 Seminaris
 Tallers
 Programes d’Acció
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Pla de Formació  
Jornades

 Jornades (2 - 4 hores)
• Introducció a les competències genèriques
• Presentació de la documentació (especialment els 

Quaderns per treballar les competències genèriques a 
les assignatures)

• Presentació d’una o més experiències de treball per 
competències, centrant el discurs en el procés de 
disseny, execució i avaluació d’activitats que 
contribueixen al desenvolupament de les competències

→ Una o més de les experiències presentades serà de professorat del 
propi centre docent
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 Seminaris (2 hores)
• Centrats en una competència genèrica

determinada
• Presentació de la documentació (especialment els

Quaderns per treballar les competències
genèriques a les assignatures)

• Explicació sobre el procés de disseny, execució i
avaluació de les competències genèriques

• Debat i intercanvi amb els participants per a la
resolució de dubtes i problemes

Pla de Formació  
Seminaris
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 Tallers (6 h presencials + 6 h no presencials)
 El treball se centrarà en dissenyar activitats formatives

que permetin als assistents integrar a l’aula les
competències genèriques:
• Presentació de la documentació (especialment els 

Quaderns per treballar les competències genèriques a 
les assignatures)

• Definició dels objectius de l’assignatura integrant les 
competències genèriques

• Disseny i planificació d’activitats que englobin les 
competències genèriques

• Procés d’avaluació

Pla de Formació  
Tallers
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 Programes d’Acció (25 hores no presencials)
• L’objectiu principal és que el professorat participant 

dissenyi, desenvolupi i avaluï, dins la seva aula i 
amb el suport del coordinador, una o més 
competències genèriques

• Durant aquest procés es potenciarà l’intercanvi 
d’informació i d’experiències amb la resta de 
professorat participant

Pla de Formació  
Programes d’Acció
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Suport ICE
Pla de Formació 

Nivell de 
participació 

dels assistents

Número de 
competències a 

treballar

Nivell 
d’aprofundiment Durada Àmbit

JORNADES
(A petició del centre, 

es podrà aprofundir en 
una o més 

competències 
genèriques UPC)

A través del debat
Totes les competències a 

la vegada

Definició sobre què són i 
què impliquen les 

competències i 
coneixement 

d’experiències d’altres 
professors

Entre 2 i 4 hores CENTRE

SEMINARIS A través del debat
Un per a cada 
competència

Primer contacte amb la 
competència genèrica

2 hores CENTRE

TALLERS
Implica el disseny 
d’una actuació a 

l’aula

Un únic taller on es 
treballin les 

competències 
genèriques

Reflexió i disseny d’una 
actuació que permeti el 
desenvolupament de la 

competència o 
competències dins la pròpia 

assignatura

4 hores presencials –
6 hores no presencials 
- 2 hores presencials

CENTRE/ 
CAMPUS

PROGRAMES 
D’ACCIÓ

Implica el disseny, 
desenvolupament i 

avaluació 
d’actuacions a 

l’aula.

Totes les competències a 
la vegada

Treball de la competència o 
competències a la pròpia 

aula

25 hores en format 
semipresencial

CENTRE/ 
CAMPUS
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 Creació d’un espai virtual a ATENEA
 Afavorir l’intercanvi d'experiències entre el professorat
 Donar suport documental i de recursos interns o externs
 Foros de discussió moderats per “experts” en 

l’aprenentatge per competències i en cadascuna de les 
competències genèriques

Suport  ICE 
Espai virtual
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 Definició de la estructura i els continguts de
les Guies Docents de les assignatures

 Manual de les Guies Docents de les
assignatures que incorporen competències
genèriques
 Objectius
 Metodologies
 Planificació activitats formatives
 Avaluació
 Bibliografia

Suport  ICE 
Guies Docents
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Experiències 
d’implantació

Model 1
PROCÉS Realització de jornades per definir i coordinar les competències

Realització de propostes de coordinació
Presentació a la CAA del Model de coordinació de les competències

COORD. Agents que formen part del procés de coordinació de competències
1. Un/a coordinador/a per competència. Tasques: 
• Seguiment de l'itinerari competencial (recull d'activitats vinculades a cada 
competència)
• Coordinació de les activitats
• Coordinació de l'avaluació de les competències
• Col·laboració amb els professors que treballen les competències i amb els 
tutors
• Determinar les evidències al llarg de la titulació
• Anualment, elaboració d'un pla de millora del desenvolupament de la 
competència
2. Estudiantat:  Elaboració del seu "portafoli de les competències" al llarg dels 
seus estudis
3. Tutor/a. Tasques:
• Seguiment i orientació del desenvolupament de les competències
• Seguiment del "portafoli de les competències"
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Experiències 
d’implantació

Model 2
PROCÉS Realització d'activitats formatives i informatives a l'escola 

sobre la introducció de competències

Creació d'un grup de suport (PDI + PDI membre dels grups 
d’innovació de l’escola + Sotsdirecció d'Innovació 
Acadèmica). D'aquí sorgeixen els coordinadors de 
competències

COORD. Un coordinador/a per a cada competència genèrica (7 UPC 
+ 1 pròpia)
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Experiències 
d’implantació

Model 3
PROCÉS Identificació de competències establertes per altres institucions o països, com 

a pròpies de la disciplina
Relació entre aquestes competències i les establertes per la UPC
Llistat de competències genèriques: UPC + 3 pròpies (aquelles que no es 
recullen com a pròpies de la UPC però que són considerades de l'àmbit de 
coneixement)
Itineraris competencials i assignatures específiques per al desenvolupament 
d'alguna de les competències

COORD. Coordinació vertical: detecció de carències i correcció en l'itinerari
Un coordinador per cada agrupació de competències:
-Un coordinador de competències genèriques Emprenedoria i innovació i 
Sostenibilitat i compromís social (2 UPC)
- Un coordinador de competències genèriques personals i interpersonals (5 
UPC)
- Un coordinador de competències genèriques específiques de l'Enginyeria (3 
competències pròpies).
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Experiències 
d’implantació

Model 4
PROCÉS Establiment de l'itinerari competencial

COORDINACIÓ Un coordinador/a per a cada competència genèrica (7 
UPC + 2 pròpies)
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Experiències 
d’implantació

Model 5
PROCÉS Anàlisi de les competències

Graduació de les competències (en imprescindibles, molt 
convenients i convenients per la titulació) i valoració de la seva 
adquisició
Anàlisi de les activitats professionals associades als estudis i les 
competències necessàries pel seu desenvolupament
Planificació d'activitats pluridisciplinars

COORD. Un gestor de competències: és el coordinador de l'assignatura 
que ha d'integrar, desenvolupar i avaluar la competència 
genèrica a l'assignatura de la que és responsable
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Experiències 
d’implantació

Model EPSC
PROCÉS Establiment dels itineraris competencials per part de l’equip directiu

COORD. Agents que formen part del procés de coordinació i seguiment de 
competències:

1. Un/a coordinador/a per les competències genèriques i per 
les competències especifiques

Tasques coordinació competències genèriques:
• Ajuda al professorat a definir els objectius específics que 

caracteritzen la competència i a dissenyar les rúbriques
• Coordina les tasques per implementar el mapa de competències
• Supervisió i avaluació del “Portafoli de competències", 

proporcionant feedbak a l'alumnat i al professorat responsable
• Realitza la valoració final del portafoli, amb possible incidència 

en el suplement al títol
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Experiències 
d’implantació

Model EPSC
COORD. (Agents que formen part del procés de coordinació de competències)

2. Estudiantat: Elaboració del seu “Portafoli de competències" al llarg 
dels seus estudis
3. Professorat responsable d'assignatures que integren les 
competències genèriques
Tasques:
•Proporcionar oportunitats para generar evidencies, reflexionar i 
establir objectius de millora
•Donar feedback a l'alumnat
•Coordinació amb el coordinador/a de competències
•Ajudar a triar la evidencia més adequada
•Incloure les reflexions i els plans de millora entre els lliurables del 
curs
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Elements comuns

 Necessitat de:
• Coordinació vertical
• Introduir la figura del coordinador/a de competències

genèriques
• Establir les tasques / funcions del coordinador/a
• Reconeixement de la figura del coordinador/a
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Elements comuns

 Participació del professorat en l’establiment d’itineraris
competencials

 Formació del professorat en competències genèriques
 Definició de tasques/funcions dels coordinadors/es
 Adaptació de les rúbriques a les característiques de les

nostres assignatures
 Establiment d’activitats pluridisciplinars – coordinació

entre assignatures – equips docents cooperatius
 Utilització del portafoli com a evidència de l’assoliment de la

competència
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Conclusions

 Titulacions incorporen itineraris competencials
(competències específiques i genèriques)

 Assignatures han d’integrar competències especifiques i 
genèriques 

 Coordinació i seguiment del grau d’assoliment de les 
competències especifiques i genèriques

 Assoliment de les competències genèriques s’ha de demostrar 
mitjançant evidencies: Portafoli de competències
 Retroalimentació del progrés
 Reflexió i plans de millora
 Oportunitats de millora
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