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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: Josep Roure Alcobé

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Projecte) 

18 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
2. CEFC3: Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les 
habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
3. CTFG1: Capacitat per a l'elaboració d'un exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un 
tribunal universitari, consistent en un projecte d'enginyeria tècnica en informàtica de caire professional en el qual es 
sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

Capacitats prèvies

Haver assolit amb èxit els coneixements de les assignatures de la titulació

Requisits

Haver matriculat també la resta de les assignatures que restin per acabar la titulació

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

Horari d'atenció
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Assumir els rols i les funcions del cap del projecte i aplicar, en l'àmbit de les organitzacions les tècniques de gestió i 
programació del temps, dels costos i dels aspectes financers, dels recursos humans i del risc.

Demostrar coneixement i saber aplicar les tècniques apropiades per a modelar i analitzar els diferents tipus de decisions.

Gestionar i resoldre els problemes i conflictes gràcies a la capacitat de generar alternatives o escenaris de futur 
convenientment analitzats, integrant els aspectes d'incertesa i els múltiples objectius a considerar.

Ser resolutiu. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions 
sistèmiques a problemes complexos, i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització. Demostrar flexibilitat i 
professionalitat en el desenvolupament del seu treball.

Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme 
projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut 
coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant un 
auditori restringit. Escollir adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Capacitat de
comunicació efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic així com de comprendre les seves necessitats.

Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de final de grau) a partir
d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats. Gestionar la informació de manera competent, independent 
i autònoma. Avaluar la informació trobada i identificar les llacunes presents.

Capacitat de planificació i organització del treball personal. Aplicar els coneixements adquirits a la realització d'una tasca 
en funció de la pertinença i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i 
seleccionant les fonts d'informació més adequades. Identificar la importància d'establir i mantenir contactes amb els 
companys d'estudis, amb el professorat i amb professionals (networking). Identificar fòrums d'informació sobre enginyeria
TIC, els seus avenços i el seu impacte en la societat (IEEE, associacions, etc.).

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El Treball Fi 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 
codirigit 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 quinzenal.
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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Continguts

Realització d'un projecte en l'àmbit de l'enginyeria informàtica

Dedicació total: 450h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

0h 

54h  

396h  

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  12.00% 

  88.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

Realització del Treball Final de Grau
Descripció:

Activitats vinculades:
1.- Desenvolupament i redacció del treball fi de grau
2.- Presentació i defensa del treball fi de grau davant del tribunal
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Planificació d'activitats

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.

Descripció:

Descripció:

 Realització del treball Fi de grau i redacció de la seva documentació adient.

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

Material de suport:
Normatives relatives al TFG.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

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.

No hi haurà lliurable. La defensa del TFG serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per 
avaluar el treball.

Objectius específics:

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 Informàtica 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.

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

1.- DESENVOLUPAMENT I READACCIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU

PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL FINAL DE GRAU DAVANT DEL TRIBUNAL
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