
FORMANT ALS ENGINYERS INDUSTRIALS PER A LA 
INDÚSTRIA 4.0 

Xavier Ayneto
Dept. RMEE, ETSEIB, UPC

L'ETSEIB MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓ CAP A LA 
INDÚSTRIA 4.0

BLOC 3: Reptes docents per formar els enginyers de la indústria 4.0



AGENDA

1. Nous coneixements i competències necessàries per a la  industria 4.0
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• Fabricació personalitzada, adaptativa, descentralitzada, flexible, eficient i en 
massa

• Hibridació entre el món físic i el món virtual, que interactuen en temps real: 
sistemes ciberfísics

• Integració de la xarxa a tots els nivells: vertical, horitzontal i cicle de vida.

• Nous models de negoci i cadenes de valor

• Servitització de la indústria

• Més espai per a nous jugadors:NEBTs

• Interdisciplinarietat i alt nivell tecnològic 

• Reptes legals: un nou concepte de fronteres i propietat intel·lectual i 
industrial

INDÚSTRIA 4.0: Un nou model industrial……



Aspectos esenciales de la Industria 4.0

Integració Horitzontal Integració Vertical

Integració de l’Enginyeria Persones: factor clau en la cadena de valor

Cadenes de valor globals Alta flexibilitat. Lote unitari

Sistemes d'enginyeria a través del cicle de 
vida. Digitalització de la producció

Qualificacio dels professionals
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Must… Should… Could…

Coneixements i habilitats en TI
Gestió del coneixement

Habilitats per a la programacio
d’ordinadors

Procés i anàlisi de dades i 
informació

Coneixements interdisciplinaris 
genèrics sobre tecnologies i 
organitzacions

Coneixement especialitzat de les 
tecnologies: VR, AR, AM, IA, IoT, 
sensors, robòtica, etc...

Coneixements d'estadística Coneixements específics de les 
activitats de fabricació i els seus 
processos

Consciència respecte a de la 
ergonomíaCompresió de l’organització i els 

processos 

Habilitats per interactuar amb les 
interfícies modernes: HMI, HRI

Conscienciació de la seguretat i 
protecció de dades

Comprensió de les qüestions 
jurídiques

Autogestió i gestió del temps
Confiança en les noves 
tecnologies

Flexibilitat i adaptació al canvi
Mentalitat de millora contínua i 
formació continuada

Habilitats de treball en equip

Habilitats socials
Habilitats comunicatives
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Repte 1: Adaptació de les estratègies i els mètodes docents a les noves generacions.

Els professionals del futur són nadius digitals: Noves escales de valors i interessos, 
noves habilitats, nous canals de comunicació i transmissió del coneixement, en 
definitiva noves formes de veure i entendre el món.



Tres conseqüències:

Canvis en els continguts clàssics de l'enginyeria 
industrial.

Aparició de nous continguts abans inexistents.

Canvis en la importància relativa dels diversos 
camps de coneixement.

Repte 2: Adaptació del pla d'estudis d'enginyeria a les necessitats de la indústria 4.0.

Hi ha escletxes entre els coneixements i habilitats necessaris per a la indústria 4.0 i els 
plans d'estudis d'enginyeria actuals.
• Ciència i anàlisi de dades avançats (Big data).
• Simulació avançada i modelització de plantes virtuals.
• Comunicació de dades i xarxes i automatització de sistemes.
• Noves interfícies home-màquina.
• Tecnologies de transferència de dades digitals a físics, com la impressió en 3D.
• Sistemes de control de qualitat i de gestió de productes i processos integrats en bucle tancat.
• Sistemes d'optimització d'inventaris i logística en temps real.
• Infraestructures de demostració per a l'ensenyament i l'aprenentatge.



Repte 3: Importància creixent de la multidisciplinarietat i de la integració de 
coneixements anteriorment aïllats.

Els nous plantejaments multidisciplinaris són més que la simple suma de les parts 
(per exemple la mecatrònica). Això afecta a les pròpies estructures organitzatives de 
les universitats. D'altra banda s'imposen enfocaments transversals, com la formació 
per projectes, enfront de l'enfocament clàssic de disciplines verticals aïllades.



Repte 4: Adopció dels nous mètodes i tecnologies de formació.

Els mètodes i tecnologies educatius moderns poden millorar els resultats de
l'aprenentatge i fer que l'aprenentatge sigui interactiu, efectiu i atractiu per a les
noves generacions. Formar en indústria 4.0 utilitzant les seves mateixes
tecnologies.

Educació 4.0: http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-
together/

El futur de l’educació: https://www.marcvidal.net/blog/2019/5/29/la-educacion-futuro-2020-2050

Adequar els enfocaments docents al desenvolupament de les competències
necessàries per a les noves formes de treball. Importància creixent de les "Soft
Skills".

http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/
https://www.marcvidal.net/blog/2019/5/29/la-educacion-futuro-2020-2050


AGENDA

1. Nous coneixements i competències necessàries per a la  industria 4.0

2. Reptes per a la formació dels nous professionals de la enginyeria industrial

3. Què se està fent  al nostre entorn immediat

4. El paper de l’ETSEIB? 



https://formacion.eurecat.org/cursos/postgrado-en-la-industria-4-0-la-nueva-

revolucion-industrial/

https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/202500/master-industria-40/

https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/master/informatica-

multimedia-telecomunicacio/industria/presentacio

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9173125/05/18/EUSS-renueva-sus-

instalaciones-para-adaptar-sus-estudios-a-las-necesidades-de-la-Industria-40.html

http://agenda.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=6f25f11a-51eb-

4bb0-9fa8-ea3c2e8e3f86&groupId=29930642

https://execedprograms.iese.edu/operations/industry-future-manufacturing/

FORMACIÓ POSTGRAU I MÀSTER EN INDÚSTRIA 4.0

ADAPTACIÓ DE LA FORMACIÓ A LES NECESSITATS DE LA INDÚSTRIA 4.0

CURSOS ENFOCATS A la INDÚSTRIA 4.0

https://formacion.eurecat.org/cursos/postgrado-en-la-industria-4-0-la-nueva-revolucion-industrial/
https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/202500/master-industria-40/
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/master/informatica-multimedia-telecomunicacio/industria/presentacio
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9173125/05/18/EUSS-renueva-sus-instalaciones-para-adaptar-sus-estudios-a-las-necesidades-de-la-Industria-40.html
http://agenda.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=6f25f11a-51eb-4bb0-9fa8-ea3c2e8e3f86&groupId=29930642
https://execedprograms.iese.edu/operations/industry-future-manufacturing/
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L'ETSEIB MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓ CAP 
A LA INDÚSTRIA 4.0

Volem crear un grup de treball / reflexió 
multidisciplinari en el si de l´ETSEIB per 

analitzar com afecta la industria 4.0 a les 
nostres tasques com a docents des de la 

perspectiva de continguts, metodologies i 
interaccions entre disciplines, i plantejar 

accions per a la innovació docent en 
aquest sentit.

Vols participar-hi?

Envia'ns un e-mail ara mateix !!!

etseib.industria4.0@upc.edu

mailto:etseib.industria4.0@upc.edu

