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Índex 

• Objectius i Metodologia 
• Participants  
• Contextualització assignatures 
• Competències genèriques 
• Valoració participants i estudiantat  
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Objectius  
• Donar una visió general de les assignatures PI i PII 
• Analitzar metodologies, evidències recollides i mètodes 
d’avaluació 
• Discutir resultats per tal d’introduir millores en pròximes 
edicions 
 

Metodologia  
• Enquesta on-line anònima, curs 2014-15 primavera, 
respostes d’estudiantat (160) i professorat (16) 
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Participants (14-15 primavera) 

19 projectes, 24 professor@s, 12 departaments (6 
interdisdiplinars) 4 4 



Contextualització 
• Assignatures en Q4 i Q6 (plans d’estudi ETSEIB) 
• Objectius: introduir l'estudiantat al concepte de projecte 

d’enginyeria (PI) i iniciar-lo en la planificació i gestió de 
projectes d'enginyeria (PII). 

• 3 ETCS (30h+45h), 1 sessió setmanal 2h 
• PBL, projectes en grup (3,4, 5..)  
• Sistema d'avaluació 

 Nfinal= 0,15 N1+ 0,2 N2 + 0,4 N3 + 0,25 Nind 
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Diversitat d’àmbits de l'enginyeria 
 

Desenvolupament d’una aplicació per a mòbils 
Android 

Introducció a les patologies constructives 

Diseño y selección de materiales para un vehículo: 
Fórmula Patinete 

Estem mesurant bé les peces que fabriquem?  

Convertidor Rampa-Graons 

És capaç la nostra màquina eina de fabricar les 
peces amb la precisió necessària?  

From waste to product by integration of membrane 
technologies  

Disseny i desenvolupament de software en 
PYTHON 

Una introducció pràctica a l'electrònica de 
l'automòbil. 

Figura lluminosa amb LEDs 

Interpretació de plànols constructius  
Implantació bàsica de plantes industrials  

Programació dels exàmens de l'ETSEIB  

Introducció a les patologies constructives  
Serveis urbans en el territori  

Quadcopter 
 

¿Com reutilitzar residus  industrials agrícoles per  la 
descontaminació d’aigües que contenen metalls 
pesants?  

Visualitzador d’imatges biomèdiques  

Estudi comparatiu d'una central tèrmica de carbó i una 
de gasificació de carbó. Centrals híbrides carbó -solar 

Estudi de la viabilitat d'una instal·lació de cogeneració 
amb motor Stirling per a una llar 

Disseny d’un fanal  per parcs naturals 

Gestió del tràfic i dels recursos associats en una estació 
de trens. 

¿Sí o no? Medi ambient i salut 

Convertidor Rampa-Graons 
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Continguts  

 TASCA !!!!! 
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Evidències de competències genèriques 
 

 
      Comunicació escrita 
(percentatge de respostes)        
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Comunicació oral 
(percentatge de respostes)  
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Lloc web

Contingut d'un poster

Articles

Altres

Informes

100806040200

Explicació d'un poster

Videos

Altres

Demostracio d'un prototip

Presentacions orals

100806040200



 Evidències de competències genèriques 
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Treball individual  
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Prova escrita individual

Altres

Preguntes per part d'altres alumnes

Avaluacions companys

Autoavaluació

Preguntes del professorat

100806040200

Qüestionaris a l'alumnat

Control d'activitats

Actes de reunions

Entrevistes fora de l'aula

Control participació dins del grup

Preguntes personalitzades a l'aula

Observació grups a l'aula

100806040200

Treball en equip i 
Aprenentatge autònom 
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Dades globals.  
No hi ha diferències entre 
homes i dones, ni entre 
Projecte I i Projecte II 

Anàlisi clúster jeràrquic, correlació com a 
distància, mètode de Ward 

Anàlisi de resultats 
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Dos conceptes independents:  
 Millora en competències de 

presentació i treball en grup 
 Millora en coneixements de 

la temàtica del projecte 

Anàlisi factorial, components principals 
per extracció de factors, rotació varimax 

Valoració de les competències adquirides 

Primer factor 

S
eg

on
 fa

ct
or
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• Primera opció: 83% estudiantat 
• Raó principal:  temàtica 
 
• Segona o tercera opció:17% estudiantat 
• Raons: temàtica, horari o estar amb amics.  
 
No hi ha diferències ni per sexe ni per 
assignatura (PI o PII) 

Tria del projecte 
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Valoració global de les assignatures 

Per part del professorat 
Satisfacció del grau d'assoliment 
dels objectius 
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Per part de l'alumnat  
Adquisició de coneixements i 
competències genèriques de forma més 
eficaç que amb mètodes tradicionals 
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Conclusions 
• Reptes de la implantació de PI i PII: 

• Temàtiques atractives 

• Projectes pluridisciplinars 

• Noves metodologies docents 

• Noves metodologies d’avaluació 

• Noves formes de relació amb el professorat i amb l’alumnat 

• Molta feina per part del professorat i de l’alumnat; bons 
resultats 

• Reptes futurs  
• Millorar en tots els aspectes 

• Major implicació d’agents econòmics i socials per fer projectes “reals” 

• Millor difusió, més reconeixement. 
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Gràcies 
 

Preguntes? 
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