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1. Introducció 

Un dels reptes més importants a què ens enfrontem avui en dia com a societat consisteix 

a fer compatible el progrés tecnològic amb la protecció de l’entorn; és el què anomenem 

desenvolupament sostenible. Es tracta de satisfer les necessitats de la generació actual 

sense comprometre les necessitats de generacions futures. 

 

Aquest PFC té la intenció d’analitzar el procés d’introducció de les competències en 

sostenibilitat i compromís social (SiCS) en les diferents titulacions que s’imparteixen a 

la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), com a resultat del projecte STEP – FNB dut 

a terme durant el període que comprèn els cursos acadèmics 2009 – 2010 i 2010 – 2011. 

 

Un del objectius principals d’aquest projecte final de carrera és el de donar una eina de 

suport per tal d’incorporar les competències de sostenibilitat i compromís social als 

nous plans d’estudis. Ens centrarem en el programa STEP (Sustainability, Technology 

and Excellence Program) que ha permès la introducció d’aquests valors, no només a 

l’FNB, sinó a pràcticament tota la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

 

L’interès d’aquest PFC radica en saber com podem conscienciar la comunitat de la 

Facultat de Nàutica sobre l’impacte ambiental que genera la nostra activitat com a futurs 

professionals. Detallarem tots els passos que s’han seguit fins a dia d’avui en aquest 

àmbit a la Facultat de Nàutica a arrel de l’actual procés que involucra el canvi de pla 

d’estudis aprofitant l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (conegut 

com Pla Bolonya). 

 

També exposarem el treball de camp que s’ha realitzat especialment pel projecte STEP, 

S’ha realitzat una tasca important per recollir la sensibilitat i el coneixement de la 

comunitat de l’FNB al voltant d’aquestes competències. D’aquesta manera, podem 

extreure conclusions sobre l’efecte de les accions dutes a terme anteriorment, així com 

les que cal emprendre per millorar aquesta consciència social i ambiental. Tindrem 

l’oportunitat de finalitzar l’STEP a l’FNB (deixat a mitges a causa de la retallada 

pressupostària) i plasmarem la feina feta fins aleshores. 
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Un altre punt important d’aquest treball serà la creació d’una plana web amb els 

enllaços (revistes, llibres, articles....) relacionats amb les titulacions i la SiCS, per a la 

disponibilitat dels professors que desitgin consultar-la. És important remarcar que 

l’esquema d’aquest projecte és el mateix que s’ha seguit amb la web, ja que s’ha volgut 

treballar de forma paral·lela, plasmant els resultats del PFC en l’espai virtual. 

 

La metodologia d’aquest projecte s’ha basat en recopilar la informació i la feina feta 

durant aquests mesos a l’STEP. S’han interpretat els resultats obtinguts i extret les 

conclusions necessàries per continuar progressant en aquest àmbit. 

 

Finalment, m’agradaria constatar que, fins el dia d’avui, no hi ha cap TFC ni PFC de 

cap de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat que abordi aquesta temàtica. 
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2. El Procés de Bolonya  

 

Amb l’objectiu d’entendre per què es revisen els plans d’estudis a l’FNB i a tota la 

UPC, primer hem d’explicar en què consisteix l’anomenat Pla Bolonya o Procés de 

Bolonya, ja que afecta directament aquest projecte. 

El Pla Bolonya és el nom amb el que es coneix a tot un conjunt de mesures per tal de 

configurar el que s'anomena com Espai Europeu d'Ensenyament Superior o EEES. 

Els inicis d’aquest pla es remonten fins l’any 1988, any que correspon a la signatura per 

part dels rectors d'universitats europees de la Carta Magna d'Universitatsi deu anys 

després, el 1998, la Declaració de Sorbona en una reunió de ministres d'educació de 

quatre estats europeus (Alemanya, Itàlia, França i Regne Unit). Un any després, 29 

ministres d'educació d’Europa signen la Declaració de Bolonya, que dóna nom al 

procés i en la qual s'estableixen els fonaments de l'EEES establint el 2010 com a data de 

finalització. En posteriors reunions, es perfilen més canvis i s'hi afegeixen més estats 

(Comunicat de Praga2001, Comunicat de Berlín2003, i Comunicat de Bergen2005), 

encara que el ritme d'implantació és desigual entre els diferents signants. 

 

El procés pretén crear un Espai Europeu d'Educació Superior en el que les titulacions 

puguin ser reconegudes a qualsevol país i es millori la mobilitat. Per aconseguir-ho, es 

pren com a exemple a seguir el model anglosaxó, on les carreres s'estructuren en tres 

cicles: graus, màster i doctorat. 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Espai_Europeu_d%27Ensenyament_Superior
http://ca.wikipedia.org/wiki/2010
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicat_de_Praga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicat_de_Praga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicat_de_Berl%C3%ADn
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicat_de_Berl%C3%ADn
http://ca.wikisource.org/wiki/Comunicat_de_Bergen
http://ca.wikisource.org/wiki/Comunicat_de_Bergen
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Alguns dels canvis més significatius del nou pla són: 

 Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS - European Credit 

Transfer System). Aquest nou sistema estandarditza els diferents cursos 

europeus i en facilita la comparació i la transferència. Es té més en compte el 

temps total invertit en l’estudi, que no pas les hores lectives. 

 Suplement Europeu al Títol. Document annex al títol que descriu els estudis 

cursats per tal de fer possible una homologació i comparació a nivell europeu. 

 Sistema de titulacions de 2 cicles. Prenent com a model el sistema anglosaxó, 

les titulacions consistiran en un primer cicle genèric de 3-4 anys que dóna lloc al 

títol de Grau i un segon cicle de 1-2 anys al de Màster. La diferenciació entre 

diplomatures i llicenciatures, per exemple, s’esvaneix. 

 Avaluació de diferents competències de l’alumne, més enllà del mer 

coneixement del temari impartit. Concretament, són les competències d’ètica 

professional les que han estat al centre del projecte STEP i de les que parlarem 

més endavant. 

 

Mapa dels països participants al Pla Bolonya
1
 

 

                                                           
1
Font: coitm.org 
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Aquest nou pla d’estudis va començar a prendre forma l’any 1999, quan els ministres 

d’educació europeus van signar la Declaració de Bolonya, establint els fonaments per 

la constitució de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)l’any 2010. Aquesta 

iniciativa va desembocar en una reforma dels sistemes universitaris europeus que ha 

afectat a un total de 46 països que van decidir participar-hi (com Espanya). 

2.1 Bolonya a l'Estat espanyol 
 

L’Estat espanyol ha adaptat el Pla Bolonya mitjançant les següents normatives: 

 

 RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris. 

 RD 1044/2003, de l'1 d’agost, que estableix el procediment per a l’expedició per les 

Universitats del Suplement Europeu al Títol. 

 RD 1125/2003, de 5 de setembre, que estableix el sistema europeu de crèdits i el 

sistema de qualificacions de les titulacions universitàries. 

 Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

d'Universitats. 

 

2.2 El Pla Bolonya a la UPC 
 

Una de les novetats més importants que implica la reforma del sistema d’estudis 

universitaris és l’estructura en tres cicles: grau, màster i doctorat. 

 Els estudis de grau ofereixen una formació general, orientada a la preparació per 

a l’exercici d’activitats de caràcter professional, i condueixen a l’obtenció del 

títol de graduat o graduada. 

 Els estudis de màster proporcionen una formació avançada, orientada, d’una 

banda, a l’especialització acadèmica o professional i, de l’altra, a promoure la 

iniciació en tasques de recerca. Condueixen a l’obtenció del títol de màster. 

 Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada en tècniques 

de recerca i condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora. 
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pla

 

Esquema de les noves titulacions del Pla Bolonya
2 

 

Durant el curs 2009-2010, en algunes facultats de la UPC ja es van començar a impartir 

els primers cursos de grau en el nou format, substituint definitivament les antigues 

titulacions. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Font: https://www.upc.edu/eees/eees_upc/una-estructura-ciclica-de-titols 
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2.3 Pla Bolonya a l’FNB 

 

Abans d’implantar el Pla Bolonya a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), el pla 

vigent era l’anomenat Pla 2000. Aquestes són les titulacions que s’impartien fins 

aleshores: 

 1er. Cicle (3 anys): 

 Diplomatura en Navegació Marítima 

 Diplomatura en Màquines Navals 

 Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 

 2on. Cicle (2 anys): 

 Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim 

 Llicenciatura en Màquines Navals 

 Doctorat en Marina Civil 

 

Tal i com hem explicat, a través del Procés Bolonya s’homogeneïtza el nombre de 

crèdits a nivell europeu, així com la càrrega lectiva dels mateixos i el nom de les 

titulacions. A partir de 2010, queda definitivament implantat a l’FNB el nou pla 

d’estudis d’acord amb l’EEES. Així doncs, a partir de setembre 2010 ja es començaven 

a impartir els nous graus, que són els següents: 

 Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (GENTM) 

 Grau en Enginyeria Marina (GEM) 

 Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 

 

De moment no s’impartiran estudis de màster a la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

 

Un altre dels canvis que comporta la implantació d’aquest Pla, a més dels nous graus, és 

l’avaluació de les competències. Més endavant en dediquem un apartat sencer del 

projecte, ja que és un aspecte clau per entendre el projecte STEP. 
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2.4 El concepte de competència en l'EEES 

Dins el pla Bolonya, s’entén com a competènciauna combinació dinàmica d’atributs, en 

relació a coneixements, habilitats, actituds i responsabilitats, que descriuen els resultats 

dels aprenentatges d'un programa educatiu o el que els estudiants són capaços de 

demostrar al final del procés educatiu. 

El desenvolupament d'una competència és un procés continu i ha de tenir en compte 

l’assoliment de coneixements, d’habilitats, d’actituds i de responsabilitats. 

Les competències que es defineixin han de ser avaluables, i per això, la manera en què 

es formulin aquestes competències, ha de permetre la identificació de resultats 

d'aprenentatge que puguin ser observables i mesurables. 
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3. Tipus de competències a la UPC 

3.1 Competències transversals o genèriques(CG) 
 

 Les competències transversals estan relacionades amb la formació d'un estudiant 

universitari de qualsevol camp que es reconeixerà en el món laboral quan s'hagi 

d'enfrontar a una situació com a professional o investigador. És en aquest grup on 

encabim les competències que es treballaran en aquest PFC: sostenibilitat i compromís 

social. 

 

Així doncs, els estudiants han d’adquirir per titular-se a la UPC (i per tant a l’FNB) les 

següents competències transversals o genèriques: 

 

CG1. EMPRENDEDURÍA I INNOVACIÓ 

L’objectiu d’aquest grup de competències és conèixer i comprendre l’organització i el 

funcionament d’una empresa; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions 

entre la planificació, les estratègies industrials i comercials la qualitat i el benefici. 

 

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMIS SOCIAL 

Aquestes són les competències que hem incorporat al pla d’Estudis aprofitant l’STEP. 

L’estudiant ha de ser capaç de conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens 

econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el 

benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera 

equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat. 

 

CG3. TERCERA LLENGUA 

Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de 

forma oral i per escrit i en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els 

titulats en cada ensenyament. 

 

 

 



   

14 
 

 

 

CG4. 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 toma de decisions; participar en 

debats sobre temes de la pròpia especialitat. 

 

CG5. TREBALL EN EQUIP 

Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o 

realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb 

pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els 

recursos disponibles. 

 

CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació 

de l’àmbit de especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió. 

 

CG7. APRENENTATGE AUTÒNOM 

Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i 

l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. 

 

- Competències genèriques addicionals de l’FNB 
 

D’acord amb el nou pla d’estudis, cada facultat té la potestat d’afegir certes 

competències genèriques a més de les que estableix la universitat. Aquestes són les 

competències genèriques que han d’adquirir els estudiants de l’FNB: 
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CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A 

L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

(GENTM) 

Capacitat pel plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria Nàutica i 

Transport Marítim assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives, 

dins del marc de una metodologia sistemàtica. 

 

CG9. CAPACITAT PER CONCEBRE, DISSENYAR I IMPLEMENTAR 

SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA NÀUTICA I 

TRANSPORT MARÍTIM (GENTM) 

Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis 

dins de  l’àmbit de l’enginyeria Nàutica i Transport Marítim, inclòs la redacció i 

desenvolupament de projectes en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les 

matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte 

dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig 

d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacte 

social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i de 

recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i 

integradora. 

 

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A 

L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA MARINA (GEM) 

Capacitat pel plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria marina 

assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives, dins del marc de 

una metodologia sistemàtica. 

 

CG9. CAPACITAT PER CONCEBI, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES 

COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA MARINA (GEM) 

Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis 

dins de  l’àmbit de l’enginyeria marina, inclòs la redacció i desenvolupament de 

projectes en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques y 

tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la 

realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d’especificacions, 
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reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacta social i 

mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica y de 

recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i 

integradora. 

 

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A 

L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL  

(GESTN) 

Capacitat pel plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria naval 

assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives, dins del marc de 

una metodologia sistemàtica. 

 

CG9. CAPACITAT PER CONCEBI, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES 

COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA EN SISTEMES I 

TECNOLOGIA NAVAL  (GESTN) 

Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis 

dins de  l’àmbit de l’enginyeria naval, inclòs la redacció i desenvolupament de projectes 

en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques y tecnologies, la 

presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de 

mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d’especificacions, reglaments i normes 

d’obligat compliment, la valoració de l’impacta social i mediambiental de les solucions 

tècniques adoptades, la valoració econòmica y de recursos materials i humans 

involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora. 

 

A continuació, es mostra el mapa de competències genèriques dels tres graus que 

s’imparteixen actualment a l’FNB: 

 

 

 

 

 

 



   

17 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de CG pel Grau en Enginyeria Marina
3
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
Font: http://www.fnb.upc.edu/?q=node/809 
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Mapa de CG pel Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
4
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
4
Font: http://www.fnb.upc.edu/?q=node/809 
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Mapa de CG pel Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia naval
5
 

 

 

 

 

                                                           
5
Font: http://www.fnb.upc.edu/?q=node/809 
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3.2 Competències específiques 
 

Les competències específiques són els comportaments observables que es relacionen 

directament amb la utilització de conceptes, teories o habilitats pròpies de la titulació. 

Així doncs, aquestes competències són només aplicables als graus de l’FNB. 

 

Les competències específiques per els diferents blocs de formació són: 

3.2.1 Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (GENTM) 
 

Competències del Mòdul de Formació Bàsica 

CE-1 Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que és puguin plantejar en 

l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; 

geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferenciables i en 

derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

 

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, 

termodinàmica, camps  ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de 

problemes propis de l’enginyeria. 

 

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica  les 

seves aplicacions en l’enginyeria. 

 

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, 

bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria. 

 

CE-5 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. 
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CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de 

l’ empresa. Organització i gestió d’empreses. 

 

CE-7 Coneixement de l’anglès tècnic marítim. 

 

Competències del Mòdul de Formació Nàutica-Marina 

 

Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de: 

 

CE-8 Electrònica aplicada al vaixell i instal·lacions marines. 

 

CE-9 Automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marines. 

 

CE-10 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí. 

 

CE-11 Seguretat i protecció del vaixell. Contra incendis i supervivència. Prevenció i 

lluita contra la contaminació. 

 

CE-12 Sistemes de gestió de la qualitat i seguretat aplicada al vaixell. Auditories de la 

gestió del vaixell. 

 

CE-13 Formació sanitària marina. 

 

CE-14 Teoria del vaixell. 

 

CE-15 Construcció naval. 

 

CE-16 Sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell. Fred i climatització. 

 

CE-17 Legislació i normativa marina. 

 

 



   

22 
 

 

Competències del Mòdul de Formació de Tecnologia Específica en Enginyeria 

Nàutica i Transport Marítim 

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95: 

CE-18 Tècniques de navegació basades en la determinació de la posició, del rumb, del 

temps, la velocitat i la distància, càlculs per: navegació costera, cinemàtica del vaixell, 

navegació per estima, navegació loxodròmica, navegació ortodròmica, navegació 

astronòmica, navegació electrònica i navegació inercial. Aixecament de cartes 

nàutiques. 

 

CE-19 Instal·lació, reparació i optimització d’elements d’equips de navegació i 

seguretat marina. 

 

CE-20 Maniobra del Vaixell. Maniobrabilitat: capacitats. Aigües  restringides. Amarres 

i defenses. Assistències a la maniobra: remolcadors, posicionament dinàmic. Maniobres 

avançades: vaixell a vaixell, camp de boies, mono boia. Instal·lacions off-

shore.Maniobra en zones polars. Reglament internacional per la prevenció d’abordatges. 

Codi internacional de senyals i abalisament. 

 

CE-21 Meteorologia. Anàlisis dels factors i processos a escala sinòptica que controlen 

les situacions de riscos meteorològics. Interpretació de mapes del temps. Tècniques de 

predicció de fenòmens meteorològics adverses. Càlcul de la Navegació meteorològica i 

sinòptica. Sistemes depressionaris i ciclons tropicals. Gels. Càlcul de les marees. 

Oceanografia: corrents i onatge. 

 

CE-22 Aprofitament energètic de les marees, càlcul i disposició d’equips. 

 

CE-23 Teoria del Vaixell. Flotabilitat. Estabilitat estàtica i dinàmica, transversal i 

longitudinal. Efectes de moviment i distribució de pesos. Hidrostàtica i hidrodinàmica. 

Resistència i propulsió. Compartimentat inundació i encallada. Dinàmica de vehicles 

marins. 
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CE-24 Construcció naval. Descripció estructural dels vaixells i elements dels mateixos. 

Tipologia de vaixells. Condicions dels vaixells des del punt de vista constructiu. 

Materials i la seva protecció. Resistència, esforços i vibracions. Inspecció i Societats de 

Classificació. 

 

CE-25 Estiba i sujecció de les mercaderies. Meteorologia de les bodegues. Equip de 

càrrega i descàrrega dels vaixells, operació i càlcul. Transports especials i instal·lacions 

a flotació. Estudi, planificació, càlcul de la càrrega, estiba i trincatge. Mercaderies 

perilloses. Protecció de les mercaderies. Disseny i càlcul. Equips de medició i control. 

 

CE-26 Equips de manteniment de càrrega sistemes de medició i control de les 

atmosferes de espais de càrrega i l’equip de bucs tanc per el transport de gasos liquats 

del petroli, gasos naturals del petroli, transport de petroli en cru, derivats i productes 

químics. 

 

CE-27 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació i 

manteniment de equips de càrrega, estiba i sistemes de seguretat i mitjans de càrrega i 

auxiliars del vaixell. 

 

CE-28 Sistemes de radiocomunicacions. Sistema mundial de socors i seguretat marítims 

(SMSSM), procediments de seguritat, equips i protocols de comunicació. 

 

Competències del Mòdul de Treball de Fi del Grau 

CE-35 Capacitat per realitzar un Exercici original consistent en un projecte integral dins 

l’ àmbit de l’Enginyeria Nàutica de caràcter professional, en el qual se sintetitzen les 

competències adquirides en els ensenyaments i que a ser possible correspongui a un cas 

real que es pugui presentar en la realització de les pràctiques externes complementàries. 
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3.2.2 Grau en Enginyeria Marina (GEM) 
 

Competències del Mòdul de Formació Bàsica 

 

CE-1 Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que és puguin plantejar en 

l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; 

geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferenciables i en 

derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

 

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, 

termodinàmica, camps  ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de 

problemes propis de l’enginyeria. 

 

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica  les 

seves aplicacions en l’enginyeria. 

 

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús  i  programació dels ordinadors, sistemes 

operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria. 

 

CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació 

gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com 

mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador. 

 

CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de 

l’empresa. Organització i gestió d’empreses. 

 

Competències del Mòdul de Formació Comú a la branca naval 

 

CE-7 Coneixement dels conceptes fonamentals de la mecànica de fluids i de la seva 

aplicació a les carenes de vaixell i artefactes, i a les màquines, equips i sistemes navals. 
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CE-8 Coneixement de la ciència y tecnologia de materials i capacitat per la seva 

selecció i per l’avaluació del seu comportament. 

 

CE-9 Coneixement de la teoria de circuïts i de les característiques de les màquines 

elèctriques i  capacitat per  realitzar càlculs de sistemes en els que intervinguin els 

elements esmentats. 

 

CE-10 Coneixement de la teoria d’automatismes i mètodes de control i de la seva 

aplicació a bord. 

 

CE-11 Coneixement de les característiques dels components i sistemes electrònics i de 

la seva aplicació a bord. 

 

CE-12 Coneixement de la elasticitat i resistència de materials i capacitat per realitzar 

càlculs d’elements sotmesos a sol·licitacions diverses. 

 

CE-13 Coneixement de la mecànica i dels components de màquines. 

 

CE-14 Coneixement de la termodinàmica aplicada i de la transmissió del calor. 

 

CE-15 Coneixement de les característiques dels sistemes de propulsió naval. 

 

CE-16 Capacitat per la realització del càlcul i control de vibracions i sorolls a bord de 

vaixells i artefactes. 

 

CE-17 Coneixement dels sistemes per l’avaluació de la qualitat, i de la normativa i 

mitjans relatius a la seguretat i protecció ambiental. 

 

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95: 

CE-18 Termodinàmica aplicada i transmissió de la calor. 

 

CE-19 Mecànica de fluids. 
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CE-20 Tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia. 

 

CE-21 Fonaments de ciència de materials i la seva aplicació al comportament 

de sòlids reals en estructures, instal·lacions i equipaments  marins. 

 

CE-22 Teoria de màquines i mecanismes. 

 

CE-23 Resistència de materials. 

 

CE-24 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, 

modificació, re disseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells, 

dins de l’àmbit de la seva especialitat, és a dir, operació i explotació. 

 

CE-25 Fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques. Motors de 

combustió interna. Turbines de vapor i de gas. Generadors de vapor. Fred i 

climatització. 

 

CE-26 Regulació i control de màquines i sistemes marins. 

 

CE-27 Sistemes de propulsió elèctrica.  

 

CE-28 Electrònica de potència. 

 

CE-29 Operació, manteniment, re disseny i reparació de tots els sistemes 

existents a bord de un vaixell. Tipologia d’avaries 

 

CE-30 Disseny i gestió de sistemes d’optimització energètica aplicats a 

instal·lacions marines. 

 

CE-31 Propulsors marins: càlcul, selecció, muntatge i manteniment. 

 

CE-32 Gestió d’auditories energètiques. 
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CE-33 Inspecció i Societats de Classificació. 

 

CE-34 Transports especials i mercaderies perilloses. 

 

3.2.3Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval 
 

Competències del Mòdul de Formació de Tecnologia Específica en Propulsió i 

Serveis del Vaixell 

 

CE-18 Coneixement dels materials específics per a màquines, equips i sistemes navals i 

dels criteris per la seva selecció. 

 

CE-19 Coneixement dels motors diesel marins, turbines de gas i plantes de vapor. 

 

CE-20 Coneixements dels equips i sistemes auxiliars navals. 

 

CE-21 Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals. 

 

CE-22 Capacitat per  projectar sistemes hidràulics i pneumàtics. 

 

CE-23 Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval. 

 

CE-24 Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i 

artefactes. 

 

CE-25 Coneixement dels processos de fabricació mecànica. 

 

CE-26 Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines equips i sistemes. 

 

CE-27 Coneixement dels fonaments del tràfic marítim per la seva aplicació a la selecció 

i muntatge dels mitjans de carrega i descarrega del vaixell. 
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Competències del Mòdul de Treball Fi de Grau 

CE-28 Capacitat per realitzar un exercici original a realitzar individualment i presentar i 

defensar davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte dins l’àmbit de 

l’enginyeria Naval de naturalesa professional en el que se sintetitzen i integren les 

competències adquirides en els ensenyaments. 
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4 Projecte STEP 2015 a la UPC 

 

El projecte STEP 2015 (Sustainability, Technology, and Excellence Program) té com a 

objectiu assegurar l'existència en el currículum de les activitats formatives que ho 

garanteixin amb criteris de qualitat, donat el caràcter de competència transversal 

obligatòria de la sostenibilitat i el compromís social. 

   

És aquesta competència genèrica al voltant de la qual se centra el projecte STEP i 

aquest treball. La competència en Sostenibilitat i compromís social(SiCS) és la capacitat 

d’avaluar críticament els processos tècnics (actuals i futurs) des de les seves vessants 

ambiental i social, amb un coneixement tècnic i unes capacitats adequades no tan sols 

per operar en un futur sostenible, sinó per definir-lo i actuar-hi com a agents actius de 

canvi; i tot això tenint consciència dels impactes socials dels processos tècnics, 

considerant adequadament les condicions socials en la seva aplicació, analitzant i 

proposant alternatives quan aquelles fomentin la desigualtat, i amb el compromís 

d’assolir unes condicions de vida dignes per a tothom. 

 

La UPC s'ha compromès "a formar titulats que integrin la sostenibilitat a la seva 

activitat professional i en el seu àmbit d'influència". Aquests titulats hauran de viure i 

treballar en un context complex i incert, i hauran d'estar "equipats per saber navegar-hi". 

És responsabilitat de la Universitat formar-los amb els coneixements, les actituds i els 

valors que això requereix. Però el que es proposa la UPC és anar més enllà, i no només 

formar persones adaptables a situacions de problemàtica creixent, sinó fer-ne agents de 

canvi cap a models sostenibles. 
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4.1 Declaració de Sostenibilitat de la UPC 

Per tal d’assolir els objectius marcats en el terreny del desenvolupament sostenible i el 

compromís social, la UPC va incloure ens els estatuts de 2003 la Declaració de 

Sostenibilitat, que citem a continuació: 

 

“El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les 

necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les 

generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats ” 

El nostre futur comú (1987). Organització de Nacions Unides 

“La Universitat Politècnica de Catalunya, com a entitat generadora i 

transmissora de coneixements, ha de promoure la protecció del medi 

ambient i el desenvolupament sostenible, tant pel que fa a les activitats de 

formació i recerca com a les institucionals.” 

Estatuts de la UPC (2003). Article 4 (Principis informadors) 

 

EL PAPER DE LA UNIVERSITAT 

1. La satisfacció de les necessitats humanes requereix, entre d’altres qüestions, l’ús de 

processos tècnics. Mitjançant l’obtenció i transformació de recursos del medi, aquests 

processos permeten obtenir productes amb la utilitat adequada per satisfer les 

necessitats. 

2. Tant el disseny com la posada en marxa i el manteniment i evolució d’aquests 

processos tècnics és una activitat desenvolupada per enginyers/es, arquitectes i altres 

professionals amb les capacitats i el reconeixement social per fer-ho. 

3. La Universitat Politècnica de Catalunya té com a objectiu la formació d’aquests/es 

professionals, així com el desenvolupament del coneixement tecnocientífic precís per a 

l’exercici de la seva activitat.Com a Universitat pública, té també la missió de participar 

activament en la resolució dels reptes que la nostra societat té plantejats. Un dels més 

importants en aquests moments és el repte de la sostenibilitat. 

 

EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT 

4. La sostenibilitat implica l’establiment de condicions restrictives en la forma de 

satisfer les necessitats humanes. Restriccions justificades pel compromís ètic amb les 
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generacions futures per poder deixar-les-hi un món –del que ara som conscients dels 

seus límits- amb potencialitats de desenvolupament humà semblants a les que hem rebut 

nosaltres. 

5. Les restriccions que la sostenibilitat estableix tenen a veure amb el manteniment del 

potencial dels recursos i de la qualitat del medi ambient, i afecten els processos tècnics 

en tant que aquests usen recursos del medi i generen residus que s’hi aboquen. 

6. Aquestes restriccions neixen de la consciència sobre les conseqüències no desitjades 

que el nostre model de desenvolupament genera. Problemes que, com el canvi climàtic, 

estan lligats a l’emissió de residus, i també a la degradació del medi per a l’obtenció de 

recursos. 

 

LA TÈCNICA I EL NOU REPTE 

7. Els processos tècnics han de procurar reduir l’extracció creixent de materials no 

renovables, així com l’abocament sistemàtic dels residus de producció i de consum al 

medi. Això demana dissenyar,posar en marxa i fer evolucionar processos tècnics 

diferents als actuals, que tinguin com a condició prioritària el tancament dels cicles 

materials. 

 

El Programa STEP 2015 és una de les respostes que la UPC ha preparat per encarar 

aquest repte. Té per objectiu desenvolupar les bases conceptuals, identificar els referents 

concrets i posar a disposició les eines pràctiques per formar els nostres titulats en 

sostenibilitat quan es posin en marxa els nous graus. Requereix necessàriament d'un 

diàleg interdisciplinari, d’una adaptació a cada realitat, a cada carrera, d'un treball en 

xarxa i de molta creativitat i vocació científica. 

L’FNB és una de les facultats de la UPC que va decidir participar activament en aquest 

procés des de gairebé l’inici del mateix. 
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4.2 Resultats esperats  
 

La inversió de temps, diners, i recursos humans en el projecte STEP no és fútil. Abans 

de començar a treballar, es van fixar una sèrie d’objectius que s’han d’assolir a totes les 

facultats i escoles de la UPC que participen en el projecte. La intenció és que, abans de 

2015, les següents fites siguin ja una realitat: 

 Les definicions dels plans d’estudi de grau incorporen un mapa de competències 

que garanteix, de forma satisfactòria i amb criteris d’excel·lència docent, la 

incorporació de la competència en sostenibilitat i compromís social. 

 A la fi dels estudis, i a partir de 2013, tots els estudiants i estudiantes graduats a 

la UPC han adquirit les competències en sostenibilitat i compromís social 

definides en el marc del programa STEP 2015. 

 La perspectiva sostenibilista i social s’ha incorporat al pensament col·lectiu 

majoritari de la comunitat docent de la UPC. Tots els membres en prenen 

consciència i la incorporen al seu dia a dia.  

 La UPC és una universitat de referència en la docència en sostenibilitat i 

compromís social.  
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5 Projecte STEP 2015 a l’FNB 

L’STEP 2015 pretén introduir a l’FNB les anomenades competències en Sostenibilitat i 

Compromís Social (SiCS). L’objectiu d’aquestes competències és que el futur graduat 

pugui conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de 

la societat del benestar; tingui capacitat per tal de relacionar el benestar amb la 

globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada i compatible 

la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat. 

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) es va incorporar al programa STEP2015 

amb la finalitat d’integrar al pensament col·lectiu majoritari de la comunitat docent de 

l’FNB la perspectiva de sostenibilitat i compromís social a través de les diverses 

activitats i tasques programades durant l’any 2010. Per aconseguir aquest objectiu, entre 

d’altres, es va apostar pel desenvolupament de les competències genèriques en els plans 

d’estudis dels graus que s’imparteixen a l’FNB i es van incorporar als nous títols de 

grau assignatures que avaluen la competència de Sostenibilitat i Compromís Social, 

permetent que els futurs titulats i titulades desenvolupin la seva tasca professional amb 

criteris sostenibles i amb un alt nivell de compromís social.   

L’objectiu principal del programa STEP2015 a l’FNB és el d’integrar la sostenibilitat i 

el compromís social (SiCS) en tots els currículums de les titulacions de grau que 

s’imparteixen a la Facultat de Nàutica de Barcelona per tal de garantir que la 

perspectiva sostenibilista i el compromís social hi siguin presents. A llarg termini també 

es pretén assolir nivells d’excel·lència internacional en el trinomi Tecnologia, 

Sosteniblitat i Educació.  

Resumint, els objectius específics del programa STEP-FNB són els següents: 

 

- Desenvolupar i posar a disposició de la comunitat docent eines de suport a 

l’activitat docent de les assignatures i per a treballs finals de carrera: motors de 

cerca, bases de dades, recursos bibliogràfics... 

- Constituir una xarxa de professorat amb una dinàmica de treball regular, amb 

coneixement i sensibilitat envers les competències treballades. 

- Iniciar i promoure noves activitats de recerca relacionada amb la nàutica i el 

transport marítim, així com la sostenibilitat i el compromís social. 
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És necessari que la competència de sostenibilitat i compromís social es treballi a 

diferents nivells, tot i que només s’avaluï a les assignatures que tinguin l’encàrrec de 

fer-ho. D’aquesta manera, a la fi dels estudis, tots els estudiants i estudiantes graduats a 

l’FNB hauran adquirit les competències en sostenibilitat i compromís social definides 

en el marc del programa STEP2015. Aquestes competències són especialment valorades 

en el mercat de treball relacionat amb el món de la nàutica.  

 

Captura de l’enquesta enviada a la comunitat de l’FNB
6 

 

5.1 Avaluació de la competència 
 

Les competències genèriques s’avaluen segons la normativa d’avaluació del bloc BC2 

de les titulacions de grau de la guia docent de l’FNB. L’apartat 2.6 d) diu “A més de la 

qualificació obtinguda a la nota final de l’assignatura, els professors o professores de 

l’assignatura avaluaran qualitativament la o les competències genèriques que hagin estat 

assignades per a la seva avaluació i amb un determinat nivell d’assoliment segons la 

guia docent.  

 

 

 

                                                           
6
Font: pròpia 
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Per a cada competència genèrica l’escala utilitzada és la següent: 

A: Excel·lent 

B: Favorable 

C: Suficient 

D: No assolida 

 

A més, aquesta avaluació pot tenir un pes explícit en la nota global de l’assignatura o 

pot estar inclòs dins de l’avaluació continuada. En cada cas a la guia docent es publicarà 

quin pes té assignat dins de la nota final. 

L’assoliment de l’itinerari competencial, així com la qualificació final que rebrà cada 

alumne/a es decidirà en una reunió de coordinació de la competència genèrica que es 

realitzarà a final del quadrimestre. Més endavant, expliquem en què consisteixen 

aquestes reunions.   

 

Es nomenarà un coordinador o coordinadora per a cadascuna de les competències 

genèriques, que vetllarà i farà el seguiment de l’itinerari competencial i a més serà 

l’encarregat/da de valorar el grau d’assoliment final, que constar al Suplement Europeu 

al Títol (SET) de l’estudiant. El coordinador de la CG2 (SiCS) a l’FNB és en Xavier 

Martínez. El professor responsable per cada assignatura encara està per determinar. 

 

A partir del mapa de competències, les assignatures que han d’avaluar la competència 

de sostenibilitat i compromís social dels graus que s’imparteixen a la Facultat de 

Nàutica de Barcelona són:   

 

Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 

 Nivell 1. Prevenció de la contaminació i sostenibilitat (Q5-6 ECTS). 

 Nivell 2. Prevenció de riscos laborals (Q6-4,5 ECTS). 

 Nivell 3. Transports especials (Q7-4,5 ECTS). 

 

Grau en Enginyeria Marina 

 Nivell 1. Prevenció de la contaminació i sostenibilitat (Q5-6 ECTS). 

 Nivell 2. Motors de combustió interna (Q6-9 ECTS). 

 Nivell 3. Transports especials (Q7-4,5 ECTS). 
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Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

 Nivell 1. Gestió de la qualitat, seguretat, mediambient i sostenibilitat (Q6-4,5 ECTS)  

 Nivell 2. Projectes de sistemes navals (Q6-9 ECTS)  

 Nivell 3. Projecte del vaixell i artefactes navals (Q7-9 ECTS).  

 

 

Com es pot observar, el primer nivell d’aquesta competència és avaluat durant el tercer 

any de grau (el cinquè quadrimestre, o el sisè en el cas del Grau en Enginyeria en 

Sistemes i Tecnologia Naval). Donat que durant el curs 2011/2012 (moment d’entregar 

aquest projecte)  encara ens trobem en el segon any dels estudiants que van començar a 

estudiar amb els nous graus, no podem treure conclusions reals sobre la implantació i 

avaluació de les competències SiCS. 

 

No obstant, sí que s’ha fet una reunió entre els responsables on s’ha acordat el sistema 

d’avaluació definitiu de l’assignatura, així com el sistema que s’utilitzarà per controlar 

la implementació de la competència genèrica. També s’ha pres la decisió de convocar 

pel següent any acadèmic les anomenades “reunions de coordinació”. 

 

Es realitzaran dues reunions aquest primer curs acadèmic, una al inici i una altra al final, 

convocades pel coordinador de la competència (el professor Xavier Martínez).  

 

A la reunió hi assistirà:  

 Coordinador o coordinadora de la competència genèrica (assistència obligatòria). 

 Professors  i  professores  responsables  d’implementar la  competència  a  les 

assignatures corresponents (assistència obligatòria). 

 Professors  i  professores  que  vulguin  implementar  la  competència  a  la  seva 

assignatura sense que sigui avaluable (assistència lliure i veu no vinculant). 
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Es redactarà un ordre del dia per a cada reunió que s’adequarà a les necessitats del 

moment. No obstant, entre els temes que caldrà tractar s’inclouen els següents:  

1. Mesures preses per implementar la competència a la assignatura.  

2. Definició del mètode d’avaluació.  

3. Valoració crítica de la implantació de la competència al quadrimestre anterior.  

4. Proposta de mesures de correcció per millorar la implantació de la competència.  

5. Avaluació i qualificació de l’itinerari competencial dels i de les alumnes que el 

finalitzin. 

   

En aquestes reunions també es durà a terme una revisió de la implantació de la 

competència genèrica i de les tasques de coordinació. 

 

Degut a que la implantació i, sobretot, l’avaluació de les CG és un procés nou dins de la 

universitat, caldrà una valoració crítica de la forma en què aquestes s’implanten i 

coordinen. Per tant, es faran revisions anuals durant els primers any d’implantació (si 

més no, fins que la primera promoció dels Graus completin l’itinerari competencial). 

 

Tanmateix, es creu convenient convocar una o dues reunions anuals entre els/les 

diferents responsables de coordinació de les competències per tal d’unificar-ne els 

criteris d’implantació, avaluació i coordinació a l’FNB. 

 

5.2 Metodologia i Accions empreses 
 

Les accions concretes que s’han programat i realitzat durant l’STEP2015 a l’FNB han 

estat les següents:  

 

a. Reunió de posada en marxa del projecte STEP 2015 per a l’any 2010. 14 

de Gener del 2010. Assistent de l’FNB: Agustí Martín Mallofré.  
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b. Creació de l’equip de treball de l’FNB. El mes de Febrer del 2010 es va 

crear l’equip de treball format pel vicedegà cap d’estudis, un PDI i dos 

estudiants becats. Durant el mes de juliol hi van haver eleccions a degà 

en el nostre centre, i el vicedegà cap d’estudis va passar a ser el nou degà 

de l’FNB. Així doncs, el mes de juliol, la nova vicedegana cap d’estudis, 

es va incorporar a l’equip de treball STEP-FNB. 

 

c. Participació en la reunió inicial de la fase 2. Mes de Febrer. Participants: 

Santiago Ordás Jiménez.  

 

d. Participació en la trobada (2 dies) de posada en marxa del programa i de 

consolidació de l’equip. Mes d’Abril. Assistent: Santiago Ordás Jiménez 

i Agustí Martín Mallofré.  

 

e. Identificació del professorat i departaments del centre per a la creació de 

la xarxa interna. S’han identificat un total de 14 professors i professores 

implicats directament en les matèries de SiCS i s’ha creat una xarxa 

interna de l’FNB per tractar els temes relacionats amb aquesta temàtica.   

 

f. Identificació de les necessitats i prioritats del centre quant a recursos de 

suport a la docència. Realització de l’enquesta i anàlisi de resultats.  Per 

tal d’identificar les mancances i les necessitats del professorat i 

estudiantat de l’FNB amb relació a la competència de sostenibilitat i 

compromís social s’han realitzat dues enquestes, una per al col·lectiu del 

professorat i una altra al col·lectiu de l’estudiantat. Més endavant 

s’exposa més àmpliament els resultats i l’anàlisi de l’enquesta. 
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Seminaris/tallers STEP2015 a l’FNB 

 Es van realitzar les següents jornades en el marc STEP i de les 

competències: 

 

g. Integració de les competències genèriques en els nous graus (2 hores). 

Ponent: Santiago Ordás Jiménez (Cap d’Estudis). Amb una participació 

de 35 assistents.  

 

h. Sostenibilitat i compromís social: integració als nous graus de l’FNB (2 

hores). Ponent: Santiago Ordás Jiménez (Cap d’Estudis). Amb una 

participació de 25 assistents. 

 

i. Taller “Com dissenyar activitats per al desenvolupament de 

competències genèriques”, organitzat per l’ICE, del 18 al 21 de maig de 

2010 amb una durada de 12 hores.  

 

j. Conferència “La integració de competències genèriques a les 

assignatures”, organitzat per l’ICE, el 17 de maig del 2010 amb una 

durada de 2,5 hores.  

 

k. Seminari “La competència genèrica: sostenbilitat i compromís social”, 

organitzat per l’ICE, el dia 15 de Febrer del 2011 a la Facultat de Nàutica 

de Barcelona amb una durada de 3 hores.  

 

l. Elaboració article experiència STEP-FNB: 

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en les enquestes i de  diferents tasques i 

activitats que s’han realitzat en aquesta segona fase del projecte STEP, s’ha elaborat un 

article per la revista Journal of Marine Technology and Environment, de la Constanta 

Maritime University (Romania). Diversos professors del Departament de Ciència i 

Enginyeria Nàutiques de la UPC formen part del comitè científic d’aquesta revista 

(veure article als annexos). 
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m. Jornada-Taller “Transport Marítim – Indústria Naval Sostenible 

Es va realitzar una jornada taller “Transport Marítim – Indústria Naval  Sostenible” el 

dijous, 16 de desembre del 2010 a la Sala d’Actes de la Facultat de Nàutica de 

Barcelona amb els següents ponents: 

 

SANTIGAO ORDÁS JIMÉNEZ. 

Degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

Presentació de la Jornada 

 

ANTONI GRAU SALDES 

Representant del projecte STEP2015 de la UPC. 

Presentació del projecte STEP2015 

JOSEP Mª PUIGDENGOLES I VALLVÉ 

Enginyer Industrial 

Vocal del Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona 

PONÈNCIA: PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA 

 

JUDITH BONET TORNE 

Llicenciada en ciències químiques 

Responsable de Medi Ambient i Energies de l’empresa BASF Española Fàbrica de 

Tarragona 

PONÈNCIA: CICLES DE MATERIALS, ECODISSENY I RESIDUS EN UNA 

TERMINAL PORTUÀRIA 

 

AGUSTÍ MARTIN I MALLOFRE 

Capità de la Marina Mercant 

Auditor en cap de sistemes de gestió 

Professor del CEN (FNB) 

PONÈNCIA: RESPONSIBLE CARE ONBOARD 

 

Al finalitzar la conferència es va fer entrega dels premis del concurs de la postal de 

Nadal de temàtica sostenible a la Facultat de Nàutica de Barcelona. 
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Conferència Indústria Naval Sostenible
7
 

 

 

 

n. Premi PFC (amb continuació als graus) sostenible 

 

Creació del premi al projecte final de carrera sostenible, aconseguint d’aquesta manera, 

que el nostre estudiantat incorpori conceptes sostenibles en el seu camp de treball i 

adquireixi així una mentalitat més  afí a la sostenibilitat i el compromís social. 

 

o. Concurs d’idees sostenibles FNB 

Es va convocar un concurs per dissenyar la postal de Nadal 2010 per integrar idees 

mediambientals que fomentin la sostenibilitat i que siguin aplicables dins del nostre 

àmbit universitari. La idea mediambiental i sostenible s’ha d’expressar a través d’una 

imatge visual inèdita que quedarà recollida en una postal de Nadal que servirà per 

felicitar les festes. Aquest concurs també va tenir continuïtat durant el Nadal 2011. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Font: pròpia 



   

42 
 

6 Enquestes sobre les competències 
SiCS a l’FNB 

 

En aquest apartat valorarem les enquestes realitzades durant el mes de novembre de 

l’any 2010 a tota la comunitat de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Per a poder 

distribuir-les, es va pensar en utilitzar un dels formats que ofereix el servidor de correu 

gmail, gràcies a la seva facilitat d’ús tant a l’hora de dissenyar l’enquesta com per la 

recollida de dades. Es va enviar l’enllaç de l’enquesta a tots els membres de la 

comunitat FNB: estudiantat  i professorat.  

 

En primer lloc, varen formular unes preguntes per l’estudiantat i unes altres de diferents 

pel professorat. Varem pensar que uns i altres no afrontaven les noves competències de 

la mateixa manera i calia reflectir-ho a les enquestes.   

 

S’oferien tres respostes per a cada pregunta: Sí, No, i No Sap / No Contesta. D’aquesta 

manera, podríem avaluar un hipotètic desconeixement del tema per part de l’enquestat. 

6.1 Enquestes al Professorat 
 

1. Has estat involucrat en algun projecte de sostenibilitat?  

2. T’agradaria estar involucrat en algun projecte de sostenibilitat? 

3. Està present algun concepte de sostenibilitat dins les matèries que imparteixes?  

4. Creus adient incloure conceptes de sostenibilitat dins les matèries que 

imparteixes? 

5. Creus que la UPC fa prou difusió de la sostenibilitat i compromís social entre els 

docents? 

6. T’agradaria una major difusió, per part de la UPC, de la sostenibilitat i 

compromís social entre els docents? 

7. Personalment creus interessant implementar els conceptes de sostenibilitat i 

compromís social en les titulacions de Grau? 
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8. Creus interessant organitzar a la Facultat activitats relacionades amb els valor de 

sostenibilitat i compromís social. (jornades taller, concurs d’idees sostenibles, 

premi al PFC/TFC sostenible)? 

9. Creus que els estudiants estaran predisposats, davant l’impartició d’aquestes 

competències transversals sobre sostenibilitat i compromís social? 

10. Estaries interessat en participar en activitats realitzades a la Facultat relacionades 

amb la sostenibilitat i compromís social? 

11. Creus possible afegir els conceptes de sostenibilitat i compromís social al temari 

existent de la teva docència 

12. Creus que l’avaluació d’aquesta competència transversal sobre sostenibilitat i 

compromís social ha de ser independent? 

13. Coneixes els sistema d’avaluació d’aquesta competència transversal? 

14. Si coneixes el sistema d’avaluació de la competència transversal sobre 

sostenibilitat i compromís social, el trobes correcte?  

15. Trobes adient que la competència sobre sostenibilitat i compromís social siguis 

transversal? 

- Respostes8 
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- Interpretació dels resultats 
 

L’enquesta al professorat ens ofereix uns resultats més favorables dels esperats. Primer 

de tot, cal valorar positivament l’alta participació (19 professors). És possible que el 

professorat que no ha contestat a l’enquesta sigui més aviat passiu o indiferent al 

projecte STEP. Aquí interpretarem els resultats a partir de la participació activa. 

Primerament, és observable un cert grau de desconeixement entre els professors sobre 

l’STEP i l’avaluació de les competències SiCS. Donat que en el moment de llançar 

l’enquesta el projecte es trobava pràcticament en els seus inicis, i la difusió havia estat 

mínima, no ho considerem una dada especialment negativa. Això només ens indica que 

cal seguir treballant i facilitar la informació necessària als professors de l’FNB. 

El que també crida l’atenció és un cert sector dels enquestats que no es mostra gaire 

favorable a la introducció d’aquestes competències de manera transversal. Aquests 

professors rebutgen sistemàticament qualsevol mena de canvi en la seva assignatura, i 

fins i tot mostren un cert escepticisme al voltant del projecte. Per tant, caldrà convèncer 

aquests membres de la idoneïtat d’introduir l’STEP a l’FNB. 
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Tot i això, la majoria dels professors enquestats planteja un panorama favorable al 

projecte. Que fins un 94% trobi interessant la implementació d’aquests conceptes a les 

noves titulacions de grau ja mostra una bona predisposició general envers les noves 

competències. També és molt positiu que un 72% cregui possible afegir ambdós 

conceptes al temari de la seva pròpia assignatura, o el 83% que li agradaria involucrar-

se en activitats relacionades. 

D’altra banda, cal remarcar de nou el 81% que no coneix el sistema d’avaluació de les 

competències transversals, i el 62% que demana més difusió per part de la UPC. Com ja 

hem comentat, aquestes dades ens indiquen que encara queda molta feina per fer. És 

primordial donar a conèixer les competències SiCS mitjançant accions més directes, 

com ara tutories per explicar als professors involucrats com els afecten el canvi de pla 

d’estudis. 

 

 

 

6.2 Enquesta als Estudiants 
 

- Saps que significa sostenibilitat i compromís social? 

- T’agradaria estar involucrat en algun projecte de sostenibilitat i compromís 

social? 

- Creus adient que s’introdueixi en el temari de la teva titulació conceptes de 

sostenibilitat i compromís social?  

- Creus adient que s’ incloure conceptes de sostenibilitat dins les matèries 

impartides dins la teva titulació? 

- Creus que la UPC fa prou difusió de la sostenibilitat i compromís social entre els 

alumnes?  

- T’agradaria una major difusió, per part de la UPC, de la sostenibilitat i 

compromís social entre els estudiants? 

- Personalment creus interessant implementar els conceptes de sostenibilitat i 

compromís social en les titulacions de Grau?  
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- Creus interessant organitzar a la Facultat activitats relacionades amb els valor de 

sostenibilitat i compromís social. (jornades taller, concurs d’idees sostenibles, 

premi al PFC/TFC sostenible)? 

- Creus que els professors estaran predisposats, davant l’ impartició d’aquestes 

competències transversals sobre sostenibilitat i compromís social? 

- Estaries interessat en participar en activitats realitzades a la Facultat relacionades 

amb la sostenibilitat i compromís social? 

- Creus possible afegir els conceptes de sostenibilitat i compromís social al temari 

existent de la teva docència 

- Creus que l’avaluació d’aquesta competència transversal sobre sostenibilitat i 

compromís social ha de ser independent? 

- Coneixes els sistema d’avaluació d’aquesta competència transversal? 

- Si coneixes el sistema d’avaluació de la competència transversal sobre 

sostenibilitat i compromís social, el trobes correcte?  

 

 

 

- Resultats9 
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- Interpretació dels resultats 
 

L’enquesta feta a tots els estudiants de l’FNB ens ofereix uns resultats semblants a la 

del professorat. Les interpretacions es basen en les respostes dels 50 estudiants que van 

contestar. La majoria es mostren favorables a la introducció de les competències de 

SiCS, els agradaria més difusió per part de la UPC i estan voluntariosos per participar 

en activitats relacionades. 

No obstant, regna un cert escepticisme envers la implantació del nou sistema 

d’avaluació. Sembla ser que els estudiants creuen que els professors no estaran per la 

feina de variar el contingut de les seves assignatures. Només el 28% d’estudiants és 

optimista en aquest aspecte.  

D’altra banda, es fa patent el mateix problema que ja s’havia vist amb els professors, i 

és el desconeixement sobre el nou sistema d’avaluació. Un 90% d’alumnes afirma 

ignorar com s’avaluen les competències SiCS, la qual cosa és un bon indicador de que 

manca fer-ne molta difusió. 

 

També és molt destacable que la gran majoria (fins un 92%) troba interessant que 

l’FNB organitzi activitats relacionades amb la sostenibilitat i compromís social. És una 

dada significativa que reflexa la bona predisposició dels estudiants envers aquests 

temes, i ens permet tenir la certesa que qualsevol iniciativa que es prengui en aquest 

sentit serà ben acollida.  

 

Cal afegir que la situació actual (en el moment de presentar aquest PFC) ha millorat 

respecte novembre de 2010. Hi ha més coneixement de les competències per part dels 

estudiants de grau, directament afectats pel tema. 
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7. Pàgina web sobre les 
competències SiCS a l’FNB 

En aquest apartat hi consta l’estructura de la plana web que ha de donar suport a tot 

aquell que cerqui material per impartir i avaluar les competències SiCS a l’FNB. La 

web enllaça l’usuari amb tota una sèrie de recursos relacionats, i està dividida en 

diverses seccions per tal de facilitar la cerca. Aquest és el mapa web on s’ha 

d’incorporar  els recursos que vam recopilar els components de l’equip STEP-FNB: 

 

 

 

 

1. El procés de Bolonya i les noves titulacions a l’FNB    

  1.1 El pla Bolonya a l'Estat espanyol      

  1.2 El pla Bolonya a la UPC       

  1.3 El pla Bolonya a l'FNB   

 

       

 2.      Les competències a la UPC       

  2.1  El concepte de competència en l'EEES     

  2.2 Tipus de competències a la UPC      

   2.2.1 Competències transversals o genèriques(CG)   

   2.2.2 Competències específiques (CE)    

    2.2.2.1 Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  

    2.2.2.2 Grau en Enginyeria Marina     

    2.2.2.3 Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia  

     Naval   
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3. La competència de sostenibilitat i compromís social (SiCS)   

  3.1 Les competències de Sostenibilitat i Compromís social a la UPC i el  

        projecte STEP2015   

   3.1.1 Igualtat d’oportunitats i accessibilitat     

    3.1.1.1 En General    

    3.1.1.2 A la UPC      

    3.1.1.3 En el transport marítim    

   3.1.2 Sostenilibtat       

   3.1.3 Links d'interès       

  3.2 Les competències de Sostenibilitat i Compromís social a l'FNB 

   3.2.1 Avaluació de la competència SiCS. Nivells   

   3.2.2 Guia d'ambientalització      

   3.2.3 El projecte STEP a la Facultat de Nàutica de Barcelona 

    3.2.3.1 Metodologia/Accions     

    3.2.3.2 Enquestes sobre les competències SiCS a l’FNB 

          3.2.3.2.1 Enquestes i respostes per part del professorat  

          3.2.3.2.2 Enquestes i respostes per part de l'estudiantat 

    3.2.3.3 Resultat i conclusions del projecte STEP-FNB 

    3.2.3.4 Referències/més informació   

   

   

 

4. Base de dades 
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8. Conclusions 

 

El Projecte STEP ens ha permès mirar més enllà del simple fet educatiu que comporta la 

universitat. S’ha fet palesa la sensibilitat de tota la comunitat universitària envers les 

competències que hem treballat, és a dir, la sostenibilitat i el compromís social.  

 

Tots els plans d’estudi de grau que s’imparteixen a l’FNB incorporen un mapa de 

competències que garanteix, de forma satisfactòria i amb criteris d’excel·lència docent, 

la incorporació de la competència en sostenibilitat i compromís social. En cada un dels 

tres graus impartits a l’FNB hi ha una assignatura específica i dues de transversals sobre 

la sostenibilitat. 

 

S’ha fomentat i apropat el coneixement de la sosteniblitat al col·lectiu de professorat de 

la facultat promovent la incorporació d’aquests conceptes en els continguts de les 

diferents assignatures. Els tallers de formació específics al col·lectiu PDI han permès la 

incorporació curricular de la mateixa, més enllà de les tres assignatures que tenen el 

compromís de la seva avaluació.  

 

S’ha creat un grup de professors experts implicats amb aquesta temàtica i s’ha 

involucrat al PAS i a l’estudiantat en els aspectes de la vida universitària a la nostra 

facultat. També s’ha creat la figura de coordinador de la competència de Sostenibilitat i 

Compromís Social, figura que coordina al professorat i les diferents accions 

relacionades amb aquesta competència.  

 

El més positiu ha estat la petjada que s’ha deixat a la facultat, ja que com a mínim s’han 

estat debatent aquest tòpics i s’ha despertat l’interès d’alguns estudiants o professors. 

Les enquestes han estat útils per tenir una orientació sobre l’opinió generalitzada a 

l’FNB, i a la web quedarà plasmada la feina feta i les activitats de difusió organitzades. 
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Es tracta d’aprofitar la feina feta per deixar una empremta que perduri a través de les 

diverse generacions d’estudiants, de tal manera que tothom prengui consciència de 

l’impacte ambiental de la nostra professió. Per tant, aprofitem aquesta tesi per proposar 

una sèrie d’accions a emprendre a partir d’ara. 

 

En primer lloc, cal incrementar la difusió sobre les noves competències transversals 

entre els estudiants de l’FNB a través de diversos mitjans: projecció a la pantalla de la 

biblioteca, punts d’informació, enllaços a la web de la facultat... Hem vist reflectit en els 

resultats de les enquestes el desconeixement de la comunitat envers aquest tòpic. 

Estudiants i professors han de conèixer la web creada i tenir-hi accès. 

 

Tanmateix, fora bo distribuir més enquestes de resposta oberta on els estudiants puguin 

adreçar-se a la Junta de l’FNB per proposar activitats o projectes on es voldrien 

involucrar.  

 

També seria molt positiu convocar reunions del personal responsable de l’STEP a 

l’FNB amb els delegats o representants de cada titulació per explicar el funcionament 

del nou sistema d’avaluació i que el transmetin als seus companys. De fet, el millor 

seria que s’adjudiqués un becari STEP a cada titulació que es dediqui a promoure les 

competències SiCS, així com a aportar més material a la web i a actualitzar-ne el 

contingut. De la mateixa manera, és totalment necessari continuar organitzant diversos 

premis i concursos per incentivar l’interès de l’alumnat més passiu cap a les 

competències de SiCS. 

 

En darrer lloc, és vital impulsar la col·laboració amb altres escoles de la UPC per a 

l’organització d’esdeveniments a major escala on puguin participar alumnes de 

qualsevol titulació. Així, se li donaria major difusió a les competències al mateix temps 

que es reforçaria el vincle entre les diferents facultats de la UPC.  
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A nivell personal, haver participat a l’STEP ha estat una magnífica oportunitat per a mi. 

He estat en contacte directe amb un tema que, si bé ja en tenia coneixença, fins 

aleshores no m’havia despertat tant d’interès com fins el moment d’involucrar-me 

directament, i que a partir d’ara duré sempre amb mi. També m’ha permès conèixer gent 

molt motivada que m’han ensenyat noves maneres de pensar i treballar. Potser el més 

important, he après que si entre tots plegats fem un esforç comú, es poden assolir grans 

fites.  
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Nautical engineering education institutions play an important role and are a key tool in 

the future sustainable maritime transport and naval world. This paper addresses the role 

of nautical engineering education in the learning and implementation of the competence 

of sustainability and social commitment (SSC) in the Nautical Faculty of Barcelona and 

presents results of the first year of the implementation of the environmental program 

STEP2015 at the Universitat Politècnica de Catalunya. 

Keywords: Nautical, Engineering education, Sustainable development 

 

1. INTRODUCTION  

 

Higher education is essential if we want to achieve sustainable development and 

therefore social progress. Higher education introduces sustainability concepts in very 

much part of curricula in engineering education. Nowadays, many university of the 

European Higher Education Area are making important changes in their curricula and 

degree requirements [1]. 

The Universitat Politència de Catalunya (UPC) [2] is one of the most prestigious 

universities in Europe and has the commitment to train graduates and has made 

significant efforts to integrate the sustainability in their professional activity, 

incorporate disciplines of the social sciences and humanities, promote multidisciplinary 

teamwork and stimulate creativity and critical thinking.  
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As many other universities around the world, Universitat Politècnica de Catalunya has 

been proactive in the last years to convert its commitments towards sustainable 

development into actions [3]. It had committed itself to the Copernicus Declaration [4] 

and had adopted its own UPC Environmental Declaration [5].  

The STEP 2015 Program [6] is one of the answers that the UPC has prepared to reach 

this challenge. One of the objectives of the STEP2015 program is develop the 

conceptual bases, identify concrete referring and to develop practical tools for the future 

graduates on sustainability and social commitment topics.  

The Faculty of Nautical Studies of Barcelona (Faculty) [7] belongs to the Universitat 

Politècnica de Catalunya. The integration of the Faculty of Nautical Studies in the UPC 

allowed for the introduction in 1995 of the Diploma in Naval Architecture (Ship 

Systems and Propulsion), which is complementary to the Diplomas in Maritime 

Navigation and Naval Engineering, Degrees in Nautical Studies and Maritime Transport 

and Naval Engineering.  

The Faculty has participated in the STEP2015 program and some of the activities 

developed and results obtained are presented in this paper.  

 

 

2. ACTIVITIES DEVELOPED TO PROMOTE SUSTAINABILITY IN  

            NAUTICAL ENGINEERING EDUCATION  

 

In the STEP2015 program developed at the Faculty of Nautical Studies of Barcelona in 

the year 2010, the Faculty has had an active position in regard the perspective of the 

introduction of the development sustainable in all curricula. 

In February 2010, there was constituted a work team that took in charge the 

development and the implementation of activities related on the promotion of 

sustainability and social commitment at the Faculty. The above mentioned group was 

formed by four permanent members and by collaborators and volunteers, both members 

of the Faculty.  

In order to be able to harmonize criteria inside the frame of the program STEP2015 of 

the Universitat Politècnica de Catalunya, the work team took part in several meetings of 

work together with team members of the other faculties and schools of the UPC. 
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Fruit of the different meetings, our Faculty discussed the strategies that adopted for 

accelerating the transformation of the university towards a sustainable university, which 

include following actions:  

 Two sessions to integrate the generic competences, sustainability and social 

commitment in the new curricula.  

 Maritime Transport and Naval Sustainable Industry workshop. The meeting 

room of the Faculty was full of students and all showed a special interest in each of the 

conferences. The result was very positive.  

 To involve the maximum number of students on sustainable subjects, there was 

a competition to design the “sustainable Christmas card 2010”. 

 During the Christmas holidays, the modelship “San Carlos” (the flagship of our 

Faculty), which is in the hall, was illuminated by the light generated by static bicycle, 

prepared for the occasion by professors and students of the Faculty.  

 Create a new database that contains topics related to the maritime and naval 

sustainable and social commitment.  

 Create a prize to the best sustainable final project. Students incorporate 

sustainable concepts in their work and acquire a sustainable mentality. 

 A special flag related on sustainability and social commitment topics was 

designed and nowadays is present in all official acts. 

 

 

 

3. SUSTAINABLE QUESTIONNARIES 

 

In order to learn further about the knowledge of our community related to the 

sustainability and social commitment topics, the STEP2015 work team surveyed the 

members of the community from students to professors.  

Two different models (students and professors) of questionnaire were sent via email 

from October 15th to November 3
rd

 of the year 2010 to each group of our community. 

A total of 19 professors out of 60 answered back the questionnaire and just 52 out of 

600 students did it. 

The results of these questionnaires are going to be introduced as follow: 

Previous knowledge and awareness on the sustainability topics and study materials. 
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A 95% of surveyed professors are aware of sustainability and 5% answer negatively, 

somehow a similar result appears when surveying students, a 90% are aware and a 10% 

are not.  

The study material has a crucial importance in the learning process, when surveying 

professors if they include any topic related to sustainability and Social Commitment in 

their course material, a 67% of them answer affirmatively and the rest a 33% negatively. 

Even though a 68% of students consider appropriated the inclusion of these topics in 

their curriculum, there are 24% who believe they are not necessary. Just the 8% doesn’t 

answer or doesn’t know. On the other hand, asking the same to the staff, a 78% answer 

positively and 17% negatively. The rest (5%) doesn’t know/doesn’t answer. 

1. Sustainability and social commitment diffusion 

The 72% of the surveyed professors want more diffusion from Barcelona Tech’s 

Direction, 2% don’t want any diffusion and a 26% is not available. Regarding the 

students answer to this same question, a 74% agrees with this initiative, while a 12% 

does not agree and a 14% answer doesn’t know/doesn’t answer. 

Faculty staff was also asked if they find interesting that activities related to SSC are 

performed at college: most of them (94%) finds it interesting, and only a 6% doesn’t. 

Similar percentiles came from students: a 92% said “Yes”, a 4% “No” and the other 4% 

answered doesn’t know/doesn’t answer. 

When asked for their predisposition in order to participate in these activities, 67% 

respond “Yes”, and 16% “No” and the rest doesn’t know/doesn’t answer. Once again, 

students answered the same way: a 72% would do it, in front of a 12% who wouldn’t. 

Up to the 18% answered doesn’t know/doesn’t answer. 

2. Evaluation criteria for the SSC (Sustainability and Social Commitment) topics 

A 31% of surveyed staff believes these two concepts should be independently 

evaluated. 39% refuse this idea, while the 28% doesn’t know/doesn’t answer. 

When surveying the student population a 28% of them agree with separate evaluation of 

these subjects. But a 32% think the opposite, and there are a 40% of them. 

The evaluation criteria is unknown by 82% of staff. Only a 12% know about it, and a 

6% doesn’t know/doesn’t answer. Accordingly, a 90% of students ignore the evaluation 

criteria of SSC. A 6% knows how it works, and 4% doesn’t know/doesn’t answer. 

3. Involvement in SSC (Sustainability and Social Commitment) 
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A 91% of staff agrees that it is interesting to implement the SSC in current degree’s 

curriculum. A 6% don’t agree with it, and the rest doesn’t know/doesn’t answer. Less 

percentile of students agrees with the implementation (68%). A 24% admits it is not 

interesting and 8% N doesn’t know/doesn’t answer. 

A 71% of staff thinks that is viable the introduction of SSC concepts into their courses 

materials. A 17% thinks not, and the other 12% doesn’t know/doesn’t answer. From the 

point of view of surveyed students, just a 56% of students think it is viable. Another 

38% does not think so and a 6% answered doesn’t know/doesn’t answer. 

The 58% of professors has been involved in projects related to SSC and the rest has not. 

According to the student survey, a 62% of them have been involved in this kind of 

projects. A 14% does not.  

 

An 83% of surveyed staff would like to participate on projects related to SSC.  An 11% 

don’t and the rest doesn’t know/doesn’t answer. In the case of students, a 62% also 

would like it, a 14% would not. 

 

Finally, the questionnaire asked to the students if they think that professors would easily 

accept to introduce sustainability and social commitment materials in their course. A 

28% said yes, a 32% no and 40% didn’t know. 

 

 

4.    CONCLUSIONS  

 

Universitat Politècnica de Catalunya has developed and implemented a solid 

methodology to carry out its environmental commitments through environmental 

planning since 1996. 

 

Questionnaires can not represent the opinion of the entire community of the Faculty of 

Nautical Studies of Barcelona due to the fact that the global participation on the 

questionnaire barely surpasses a 20%. Nevertheless, it was higher participation than the 

expected. 
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The results show a background on sustainability and social commitment on both groups, 

students and professors. Obviously, there is a growing concern about the impact of our 

engineering education and activity over the environment. Moreover, both groups are 

interested to involve themselves into projects related on SSC. This is one of the most 

interesting and positive conclusions of the questionnaire. 

 

Answers of both, professors and students, seem to agree on the importance of the 

teaching material and the inclusion in some SSC topics in different levels of this 

competence. Even though, some professors do not see a faceable viability of 

introducing SSC topics in their teaching material. In fact, most of students are doubtful 

whether professors will be eager to do so. 

Furthermore, it is important to point out the fact that around 90% of the surveyed 

teachers don’t know the evaluation criteria for SSC competences. Thus, it is necessary 

to increase the information in this aspect. 

 

This questionnaire shows how important is for us spreading the sustainability and social 

commitment. The diffusion of any idea or topic makes it more popular and known by 

more population. Therefore, it is big issue in our community as well. Also, results show 

that the sustainability competence is poorly defined.  

 

To sum up, this questionnaire and actions realized during 2010 tell us how our 

community feels about the topics treated and could be used as a guide to take further 

actions for the STEP program and developing the guidelines for the incorporation of 

sustainable development in our studies. We hope the concern about sustainability and 

social commitment will grow in the future thanks to this project. 

In general, there still are some barriers in their reorientation of engineering education to 

sustainability, but there is no doubt that the inclusion of sustainability and social 

commitment into the teaching curricula is a key issue and it is necessary work in this 

item.  
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