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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Projecte) 

24 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:
1. CEEM1: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions 
diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
2. CEEM10: Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.

3. CEEM11: Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

4. CEEM12: Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

5. CEEM13: Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

6. CEEM14: Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

7. CEEM15: Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.

8. CEEM16: Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

9. CEEM17: Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes.

10. CEEM18: Capacitat per redactar, desenvolupar i dirigir un projecte integral d'enginyeria industrial en Electrònica 
Industrial i Automàtica. Conèixer el procediment de tramitació dels diferents Organismes Oficials. Aptitud per dirigir i 
treballar en equips multidisciplinaris i capacitat d'expressar-se en una llengua estrangera (especialment en llengua 
anglesa) amb fluïdesa. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes. Capacitat per 
aplicar els principis i mètodes de qualitat i seguretat en els processos de producció. Capacitat per al maneig 
d'especificacions, reglaments i normes tècniques i la seva aplicació. Coneixements i capacitat d'aplicar, sobre 
seguretat i evacuació d'edificis. Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística. Coneixement
de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i en els processos industrials i de la seva 
organització professional i empresarial. Coneixement de la legislació i els procediments administratius, de gestió i 
tramitació. Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la 
indústria.

Horari: A l'inici de curs, cada director/a de Treball Final de Grau publicarà a Atenea el seu horari d'atenció 
corresponent reservat a consultes sobre el Treball Final de Grau.

Horari d'atenció
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Genèriques:

11. CEEM2: Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps 
i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
12. CEEM3: Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i 
programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
13. CEEM4: Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química 
orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
14. CEEM5: Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes 
tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per 
ordinador.
15. CEEM6: Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i 
gestió d'empreses.
16. CEEM7: Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics de termodinàmica i 
Termotècnia i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Motors tèrmics. Càlcul d'instal lacions de 
climatització i frigorífiques.
17. CEEM8: Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids. Aplicació dels principis bàsics a la resolució 
de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids. Conèixer el funcionament 
de les màquines hidràuliques. Calcular, en el laboratori, la mesura de paràmetres tècnics de sistemes fluids i màquines
hidràuliques.
18. CEEM9: Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Saber diferenciar els materials a través de 
les seves propietats i dels assaigs adequats. Ser capaços de seleccionar el material adequat per a cada aplicació i 
procés industrial.
19. CEE1: Coneixement aplicat d'electrotècnia.

20. CEE10: Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.

21. CEE11: Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.

22. CEE2: Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.

23. CEE3: Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.

24. CEE4: Coneixement aplicat d'electrònica de potència.

25. CEE5: Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.

26. CEE6: Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

27. CEE7: Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.

28. CEE8: Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.

29. CEE9: Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.

30. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
31. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
32. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i amb 
sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.
33. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 



Última modificació: 08-01-2013

840299 - TFGE - Treball de Fi de Grau

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 5

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:- Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents,
l'anàlisi, disseny i implementació d'un projecte d'enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica segons especificacions.
- Es capaç d'elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, antecedents, objectius, 
fases del projecte, desenvolupament del projecte, estudi econòmic i de impacte ambiental, conclusions, referències 
bibliogràfiques i línees futures de treball.- Es capaç de fer un control i seguiment a terminis, valoració econòmica, 
impacte ambiental i de qualitat.- Presentar y defendre públicament el treball realitzat.

resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
34. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
35. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
36. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.
37. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
38. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 600h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

0h 

72h  

528h  

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  12.00% 

  88.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

El Treball Final de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint 
transversal dins de l'àmbit dels estudis de Grau cursats per l'estudiant/a, amb la finalitat que l'estudiant/a demostri la 
seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis de Grau, acreditant l'obtenció del títol de Grau.
L'estudiant/a realitzarà el TFG, en general, sota la direcció d'un/a professor/a de l'Escola. Si s'escau, el TFG podrà ser co-
dirigit per dos o més professors/es o titulats aliens a l'Escola. El/La director/a guiarà i donarà suport a l'estudiant/a amb 
un règim d'entrevistes personals amb periodicitat setmanal o quizenal.L'estudiant/a haurà redactar una documentació
sobre el TFG realitzat i defensar-ho davant d'un tribunal, el qual l'avaluarà i proposarà una qualificació.

Metodologies docents
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Planificació d'activitats

DESENVOLUPAMENT I REDACCIÓ DEL 
TREBALL FINAL DE GRAU.

Continguts

Realització del treball final de grau.

-

Activitats vinculades:
Desenvolupament i redacció del treball final de grau.Presentació i defensa del Treball Final de Grau davant del 
tribunal.

Descripció:

-Realització d'un projecte en l'àmbit de 
l'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Dedicació: 1h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 0h

Descripció:
 Realització del treball final de grau i redacció de la seva documentació adient.

Material de suport:
Normatives relatives al TFG.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Documentació del TFG realitzada segons les normatives relatives al TFG.La documentació haurà de reflectir 
detalladament el treball fet i serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per avaluar el treball.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents, l'anàlisi, 
disseny i implementació d'un projecte d'enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica segons especificacions.
Elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, antecedents, objectius, fases del 
projecte, desenvolupament del projecte, estudi econòmic i de impacte ambiental, conclusions, referències 
bibliogràfiques i línees futures de treball.Fer un control i seguiment a terminis, valoració econòmica, impacte 
ambiental i de qualitat.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 0h

Dedicació: 1h 
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PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL 
FINAL DE GRAU DAVANT DEL TRIBUNAL.

El Treball Final de Grau serà avaluat pel tribunal després de la seva presentació i defensa, segons estableix la normativa 
dels Treballs Final de Grau. L'avaluació considerarà el treball fet, la qualitat de la documentació i la defensa realitzada del 
treball.El tribunal avaluarà el TFG en funció de la defensa, dificultat tècnica, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i 
qualitat del treball, entre d'altres. Les Comissió de TFG del Grau publicarà, si s'escau, els criteris objectius amb els quals 
es valoraran els TFG, a l'inici del quadrimestre.Prèviament, la Comissió de Treballs Final de Grau de la titulació 
revisarà la documentació lliurada per detectar defectes de forma. En cas de defecte de forma greu, la documentació 
podrà ser retornada a l'estudiant/a, qui haurà d'esmenar-la en un termini molt breu de temps, tal com estipula la 
normativa de TFG.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

El Treball Final de Grau està regulta per la seva normativa pròpia, disponible a la plana web de l'Escola, la qual s'haurà de
seguir detalladament. L'incompliment d'aquesta normativa pot donar lloc a suspendre el Treball Final de Grau.
Tanmateix, a l'inici del quadrimestre, el/la responsable dels Treballs Final de Grau de la titulació informarà 
convenientment d'altres documents, rúbriques o normatives que puguin afectar el Treball Final de Grau.

Bibliografia

Descripció:
 Prova oral de presentació i defensa del Treball Final de Grau davant del tribunal.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
No hi haurà lliurable.La defensa del TFG serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per 
avaluar el treball.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:Presentar i defensar públicament el treball realitzat.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Dedicació: 20h 


