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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: JORDI AYZA GRAELLS

Responsable: JULIAN HORRILLO TELLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

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

Titulació:

Professorat

Generals:
6. 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.
3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
1. 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.
2. 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.
4. 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.
5. 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.
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Al finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:
1- Saber utilitzar tècniques i eines per la gestió de projectes d'enginyeria, en la planificació, el desenvolupament i la 
execució.
2- Conèixer i aplicar especificacions, reglaments i normes.
3- Redactar textos amb la estructura adequada als objectius de comunicació.
4- Presentar el text a un públic, amb les estratègies i eines adequades.
5- Conèixer i posar en practica el mode i la dinàmica de treballar en equip.
6- Identificar les pròpies necessitats de informació i utilitzat les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per 
dissenyar i executar recerques adequades al àmbit temàtic.
7- Portar a terme els treballs encomanats a partir de les  orientacions bàsiques donades pel professor, decidint el temps 
que hi ha que  utilitzar en cada apartat, oncoent les aportacions personals i ampliant les fonts d¡'informació indicades.
8- Prendre iniciatives que generin oportunitats, com una visió i implementació de procés i de mercat.
9- Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparan els 
continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic, i de 12 hores per curs de pràctiques de laboratori 
(grup petit) on es treballaran aspectes pràctics de les tres primeres activitats de l'assignatura.

Per a cada tema de l'assignatura, l'alumne disposarà d'una Guia Metodològica que inclourà: Esquema dels continguts 
teòrics, proposta d'exercicis i problemes, enunciats de les activitats relacionades, lectures recomanades, i test 
d'autoavaluació dels objectius d'aprenentatge.

Les sessions de laboratori (grup petit) són d'assistència obligatòria (condició necessària per a concorre a l'avaluació de 
l'activitat corresponent), i es desenvoluparan reunint els alumnes en grups de 2 a 5 persones segons l'activitat. Cada 
activitat necessita d'una preparació prèvia que es realitzarà, una part a les classes presencials a l'aula, i una altra l'hauran
de realitzar els alumnes en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes activitats, però, s'allargaran temporalment més 
enllà de les hores de laboratori, i els alumnes les hauran de completar durant el temps d'aprenentatge autònom. 
L'activitat 3 correspon al desenvolupament d'un projecte complet que haurà de ser presentat i defensat públicament el 
dia hàbil següent a la realització del darrer examen del curs, amb assistència obligatòria de tots els alumnes.

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels alumnes activitats de caire totalment opcional
que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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Continguts

-1. TIPOLOGIA I CICLE DE VIDA DELS 
PROJECTES

-2. AVANTPROJECTE O PROJECTE PRELIMINAR

Dedicació: 7h 

Dedicació: 24h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

· Teoria tradicional de la gestió de projectes
· Nous enfocaments. Factors externs i factors humans
· La missió del projecte 
· Les claus de l'èxit
· Processos de la gestió de projectes
· El cicle de vida d'un projecte d'enginyeria
· La qualitat del projecte
· L'equip de treball

· Gestió de projectes innovadors. Tècniques de creativitat
· Estudis previs i pla director. Anàlisi de mercat
· Identificació del problema: objecte, abast i antecedents
· Objectius i especificacions bàsiques
· Estudi de viabilitat: tècnica, econòmica, financera i mediambiental
· Continguts de l'avantprojecte 
· Eines de suport

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 1: Identificació del problema i plantejament d'alternatives de solució
- ACTIVITAT 2: Desenvolupament de l'avantprojecte
- ACTIVITAT 4: EXAMEN
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-3. PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

-4. DESENVOLUPAMENT DE L'ENGINYERIA DE 
DETALL

Dedicació: 36h 

Dedicació: 17h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

· Work Breakdown Structure
· Estimació de temps per a les tasques del projecte
· Diagrama de xarxa del projecte (PERT, CPM)
· Diagrama de Gantt
· Gestió de recursos: assignació, limitacions
· Programació orientada a costos i a termini
· Estimació dels costos del projecte. El procés pressupostari
· Eines de suport 

· Desenvolupament de la solució: la gestió del disseny
· Enginyeria del valor
· Constructibilitat: Enginyeria simultània
· Continguts del projecte de detall
· Avaluació dels riscos del projecte
· Modelització de processos
· Tancament de l'enginyeria de detall
· Eines de suport

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 2: Desenvolupament de l'avantprojecte
- ACTIVITAT 4: EXAMEN

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 3: Desenvolupament del projecte de detall
- ACTIVITAT 4: EXAMEN
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-5. EXECUCIÓ I CONTROL

-6. OFICINA TÈCNICA

Dedicació: 18h 

Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

· Posada en marxa
· Seguiment i control del projecte
· Gestió del termini de lliurament 
· Gestió del cost. Anàlisi pressupostari
· Gestió del risc 
· Fase final: tancament del projecte
· Eines de suport

· Avaluació acadèmica del projecte
· Àmbits d'actuació de l'activitat professional
· El treball de l'oficina tècnica
· Normalització i reglamentació
· Eines i tècniques per a la gestió de la qualitat del projecte
· Redacció dels documents d'un projecte: Memòria, plànols, plec de condicions, pressupost
· Preparació de l'oferta al client
· Gestió de la propietat industrial. Patents i marques
· Comunicació interna: documentació de gestió i actes de reunions
· Comunicació externa: interlocutors i presentació del projecte

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 3: Desenvolupament del projecte de detall
- ACTIVITAT 4: EXAMEN

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 2: Desenvolupament de l'avantprojecte
- ACTIVITAT 3: Desenvolupament del projecte de detall
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 1: IDENTIFICACIÓ D'UN 
PROBLEMA A RESOLDRE. APLICACIÓ DE 
TÈCNIQUES DE CREATIVITAT PER AL 
PLANTEIG D'ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ. 
BRAINSTORMING I MAPES MENTALS

ACTIVITAT 2: DESENVOLUPAMENT D'UN 
AVANTPROJECTE

Descripció:

Descripció:

 Definició de l'objecte, l'abast, els objectius generals i les especificacions bàsiques del projecte. Es plantejaran 
diferents alternatives de solució, en una sessió de pluja d'idees, que posteriorment hauran d'ésser avaluades. El 
resultat final s'expressarà mitjançant un mapa mental.
SESSIÓ 1: Creativitat i mapes mentals

 A partir de la identificació del problema de l'activitat anterior es desenvoluparà un avantprojecte incloent una 
anàlisi de viabilitat tècnica, econòmica, financera i medi ambiental, i es planificarà i es pressupostarà el 
desenvolupament del projecte de detall. La solució proposada haurà d'acomplir el marc reglamentari vigent en la 
seva totalitat. L'activitat es tanca amb una presentació pública dels resultats del treball realitzat.
SESSIÓ 2: Planificació de projectes amb MS-Project. Costos i terminis
SESSIÓ 3: Optimització de la planificació de projectes amb MS-Project. Recursos, programació i costos
SESSIÓ 4: Presentació de l'avantprojecte

Material de suport:

Material de suport:

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de grup amb la descripció detallada del problema a resoldre i de les alternatives de solució inicialment 
plantejades.
Aquesta activitat representa un 5% de la nota total de l'assignatura

Informe de grup segons format normalitzat, incloent la identificació del problema, l'anàlisi de viabilitat, i la 
planificació i pressupost del projecte. 
Aquesta activitat representa un 25% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:
· Traduir l'objecte d'un projecte d'enginyeria a especificacions tècniques concretes
· Emprar tècniques de creativitat per a la resolució de problemes
· Descriure de forma sistèmica el punt de partida per a la resolució d'un problema complex    

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 35h 
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ACTIVITAT 3: DESENVOLUPAMENT D'UN 
PROJECTE DE DETALL

ACTIVITAT 4: EXAMEN

Descripció:
 A partir de l'avantprojecte desenvolupat a l'activitat anterior, es resoldrà l'enginyeria de detall per a la solució 
triada. L'activitat inclourà la solució tècnica completa, el control i seguiment del desenvolupament del projecte, 
incloent-hi una justificació detallada de les desviacions respecte a la planificació original. 
L'activitat es tanca amb una presentació pública dels resultats del treball realitzat.
SESSIÓ 5: Eines per a la modelització de processos. Workflow i Groupware
SESSIÓ 6: Control i seguiment de projectes amb MS-Project

Material de suport:
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Documentació del projecte, incloent memòria descriptiva, plànols, pressupost, plec de condicions i annexos
Aquesta activitat representa un 35% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

· Analitzar la viabilitat d'un projecte d'enginyeria, tot cercant solucions factibles tècnicament i econòmica, 
respectuoses amb el medi ambient
· Planificar un projecte
· Pressupostar un projecte  
· Presentar i defensar públicament els resultats d'un treball
· Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup

· Experimentar el cicle complet d'un projecte d'enginyeria, com a procés de gestió empresarial, aplicant criteris de
responsabilitat social i actuant segons el codi deontològic de la professió d'enginyer  
· Fer el seguiment i control d'un projecte real
· Documentar de forma completa i detallada una solució d'enginyeria
· Presentar i defensar públicament els resultats d'un treball
· Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup

Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Dedicació: 37h 

Dedicació: 32h 
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La qualificació final és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats

Activitat 1 5%
Activitat 2 25%
Activitat 3 35%
Activitat 4 35%

L'assistència a les sessions de laboratori i de teoria, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats 1, 2 i 3 és 
condició necessària per a l'avaluació de l'assignatura.

Serà potestatiu dels docents impartidors de l'assignatura decidir sobre la possibilitat d'afegir activitats que permetin la 
recuperació de les activitats suspeses.

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l'assignatura.

La qualificació final de les competències genèriques treballades a l'assignatura s'obté de:

CG1: Activitat 1 (70%), Activitat 2 (20%), Activitat 3 (10%) 
CG2: Activitat 2 (70%), Activitat 3 (30%)
CG3: Activitat 2 (50%), Activitat 3 (50%)
CG4: Activitat 1 (20%), Activitat 2 (40%), Activitat 3 (40%)
CG5: Activitat 1 (30%), Activitat 2 (40%), Activitat 3 (30%) 
CG6: Activitat 2 (50%), Activitat 3 (50%)

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es 
comunicarà a l'aula física i/o es publicarà a l'aula virtual.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es
consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís amb independència del
seu paper (origen o destí).

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no
hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí) . La responsabilitat dels resultats del 
treball és del grup, i no pas de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els docents poden, en base a la 
informació de què disposin, personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió de laboratori 
exclou de forma automàtica de l'avaluació de l'activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts. 

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests
lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia
d'aquesta.
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