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820015 - PE - Projectes d'Enginyeria
Unitat responsable:

820 - EUETIB - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Unitat que imparteix:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

Curs:

2016

Titulació:

GRAU EN ENGINYERIA
GRAU EN ENGINYERIA
GRAU EN ENGINYERIA
GRAU EN ENGINYERIA
Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA
GRAU EN ENGINYERIA

Crèdits ECTS:

6

BIOMÈDICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
ELÈCTRICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
QUÍMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent
MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
DE L'ENERGIA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

Idiomes docència:

Català

Professorat
Responsable:

FRANCISCO ALPISTE PENALBA

Altres:

- FRANCISCO ALPISTE PENALBA - ENRIC JOAN CODINA RIERA - JOSE VICENTE IBAÑEZ ALAMA JORDI IVERN CACHO - PERE MORENO ALCAZ - JOSE PARDINA RIBAS - PAU SOLA CARBONELL

Requisits
Es recomana haver fet "Expressió Gràfica"
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
2. Coneixemenrs i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions
d'una oficina de projectes.
Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar
les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit
temàtic.
4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada
les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
5. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant
amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
Metodologies docents
L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 15 %, el treball individual en un 30%, el treball en grups en un 15%
i l'aprenentatge basat en projectes en un 40%.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1.
2.
3.
4.

Adquirir els conceptes de la realització, gestió y tramitació de documents tècnics.
Augmentar la capacitat per a la síntesi de la informació i el auto aprenentatge
Conèixer els fonaments de la gestió de projectes d'enginyeria
Analitzar la viabilitat tècnica socio-econòmica dels projectes d'enginyeria
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5. Comunicar de forma eficaç en forma oral i escrita .
6. Usar de forma solvent els recursos de la informació.
7. Treballar en grup

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

30h

20.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

15h

10.00%

Hores activitats dirigides:

15h

10.00%

Hores aprenentatge autònom:

90h

60.00%
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Continguts

Oficina tècnica

Dedicació: 8h
Grup gran: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

Descripció:
Conèixer el funcionament d'una oficina tècnica i de les empreses d'enginyeria.

Disseny de producte

Dedicació: 12h
Grup gran: 6h
Aprenentatge autònom: 6h

Descripció:
Utilitzar els coneixements adquirits en expressió gràfica i CAD per al disseny de productes e incorporar els
fonaments del disseny industrial.

Desenvolupament de projectes

Dedicació: 90h
Grup mitjà: 15h
Activitats dirigides: 15h
Aprenentatge autònom: 60h

Descripció:
Aplicació dels conceptes de projectes d'enginyeria al desenvolupament d'un projecte a través de la metodologia
PBLE (Project based learning engineering).

Gestió de projectes

Dedicació: 16h
Grup gran: 8h
Aprenentatge autònom: 8h

Descripció:
Conèixer els fonaments de la gestió de projectes.

Viabilitat

Dedicació: 16h
Grup gran: 8h
Aprenentatge autònom: 8h

Descripció:
Estudiar la viabilitat tècnica, social i econòmica del projecte presentat.
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Enginyer projectista. Exercici lliure

Dedicació: 8h
Grup gran: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

Descripció:
Informar-se de les alternatives professionals que se li obren, des de l'exercici professional lliure fins a la seva
incorporació en una oficina tècnica més orientada a les instal·lacions industrials o al disseny de producte.

Planificació d'activitats
Dedicació: 4h
Grup gran: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

CLASSE EXPOSITIVA PARTICIPATIVA

Descripció:
Fonamentalment expositiva però fent participar a l'estudiant amb activitats de curta durada. El professor és el
protagonista, estableix la tasca a dur a terme i marca el ritme de l'activitat.
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Un exercici, a realitzar per cada alumne, similar als exemples resolts pel professor.

Dedicació: 6h
Grup mitjà: 1h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 4h

APRENENTATGE BASAT EN
PROBLEMES/PROJECTES

Descripció:
El mètode es fonamenta en el plantejament de problemes per part del professor que l'estudiant ha de resoldre o
en el que desenvolupa un projecte en un temps determinat o aborda una tasca mitjançant la planificació, el
disseny i la realització d'activitats
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
PROJECTE
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Sistema de qualificació
Examen, control teoria de projectes 25%
Examen, control de problemes 25%
Lliurables
20%
Projecte:
30%
La qualificació final contempla la competència genèrica avaluada a l'assignatura: Treball en equip.
Aquesta nota de treball en equip constitueix el 20% de la nota de Projecte. Es calcula mitjançant la valoració per part del
professor, i dels companys, de les aportacions que realitza cada estudiant en el desenvolupament del projecte.
Condicionants
És condició necessària per a superar l'assignatura la entrega d'un projecte desenvolupat específicament com a activitat de
l'assignatura.

Normes de realització de les activitats
Examen de teoria sense material de consulta
Examen de problemes amb material de consulta
Bibliografia
Bàsica:
Alpiste, Francesc. Projectes d'enginyeria : teoria i exercicis. Barcelona: Leobox, 2011. ISBN 978-84-938806-0-6.

Complementària:
Brusola Simon, Fernando. Oficina técnica y proyectos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1999. ISBN 84-7721783-1.
Santos Sabrás, Fernando. Ingeniería de proyectos. 2ª ed. Pamplona: Eunsa, 2002. ISBN 84-3131-723-X.

Altres recursos:
Enllaç web
ATENEA
http://atenea.upc.edu/moodle/
CAMPUS VIRTUAL
CONEIX
http://147.83.208.105/ProjectesEnginyeriaEUETIB/Coneix2/
GESTOR DE PROYECTOS
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