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Presentació

Objectius fundacionals

1.    Estudi de la figura de Victoriano Muñoz Oms 

2.    Potenciació de la sol·licitud, 

amb docència, recerca, divulgació...

a través de varies disciplines,a través de varies disciplines,

dels valors humans a l’enginyeria, 

entre estudiantes, 

entre professionals i  en la societat,

amb noves aproximacions 



Mirades a mostres  
d´actuacions (I)

1.  Exposició “Victoriano Muñoz Oms. L’home i el territori”                                         

2.   Assoliment d’ una avinguda amb el nom  “Victoriano Muñoz” a Lleida 

3.   Llibre “Pla General d’Obres Públiques de 1935”    



Mirades a mostres 
d’actuacions (II)

4.   Assignatures de lliure elecció en carreres d’enginyeria:

Agricultura i societat, Valors del directiu, Disseny creatiu en enginyeria,               

Indústria, tecnologia i societat,   matèries diverses sobre història de ciència i tècnica, 

Preparació humana en l´àmbit professional, …Preparació humana en l´àmbit professional, …

(Docència)

5.   PFC sobre preparació quant a relacions personals,  actituds assertives,  

gestió  i  resolució de conflictes,  técniques de negociació, mediació , …

a l´àmbit laboral 

i sobre la responsabilitat social a l´empresa

(Direcció)



Mirades a mostres 
d’actuacions (III)

6.  Organització i secretariat científic de congressos internacionals

(i participació en altres certámens) 

International Conferences on Ethics and Human Values in Engineering (ICEHVE)

www.icehve,com, www.icehve,com, 

- Escenaris i fòrums per a intercanvi de coneixements y visions

- Destinats a docents, investigadors i altres agents vinculats a l´enginyeria, 

amb la finalitat de facilitar reflexions i construccions

- Amb seu a Barcelona

- En associació amb WFEO, el més gran ens mundial representatiu en enginyeria,   

rere els que hi ha  uns vint milions de professionals de l´enginyeria 

i que està implicat en projectes a escala internacional per al mòn tècnic i per  a la societat,    



Mirades a mostres 
d’actuacions (IV)

7.      Estudis pedagógics sobre formació i avaluació, amb feedback,      

en competencies transversals

7.1.Aportació al taller internacional Active Learning Engineering(ALE):

Defying some difficulties of the assessment of several generic competencesDefying some difficulties of the assessment of several generic competences

7.2.Coautoría d’article publicat en
The International Journal of Learning

7.3.Prova pilot desenvolupada i avaluada per a pràctiques en empreses
En el si d’ una línia d’investigació interuniversitaria catalana “competitiva” REDICE 08-10

7.4.Inici de primera prova de validació en ETSEIB de processos d’avaluació
de pràctiques en convenis de col-laboració amb empreses
En el si de la línia d’investigación interuniversitaria catalana “competitiva” REDICE10-12

En el marc del grup d’investigació reconegut “Laboratori de Mitjans Interactius”



Mirades a mostres 
d’actuacions (V)

8.   Reconeixements / Premis a tesis

Presentacions  públiques  en         Seminari Conciliar de Barcelona,  Presentacions  públiques  en         Seminari Conciliar de Barcelona,  

Esglèssia de Sant Sever,   

Casa Asia

…

Edicions  amb                                  Publicacions de l’Abadía de Montserrat,   

Editorial Mediterrània 

…



Mirades a mostres 
d’actuacions (VI)

9.  Miscel.lània d’ aplicacions al Espai Europeu d’Educació Superior

Actuacions de naturalesa diversa, complexa, en el si del  “procés de Bolonia”

fixant objetius sobre el víncle educació superior – societat,  fixant objetius sobre el víncle educació superior – societat,  

afectant  diversos actors,  

influint en aspectes bàsics  de la  docència  i noves iniciatives d’aprenentatge

sobre la competència genèrica  “Sostenibilitat i Compromis Social “

vista como una eïna per a introduir valors en ingeniería



Mirades a mostres 
d’actuacions (VII)

10. Participació/promoció en/de taules rodones temàtiques:     
Ètica i biotecnología
Sinergia universitat-empresa 
Voluntariat
… 

11. Generació i distribución de baralles de cartes científic-tècniques,
en espais d’oci infantil-juvenil
en fundacions
…

12. Aliança amb el programa “Ciencia en Acción”
Aportacions en diverses modalitats



Mirades a mostres 
d’actuacions (VIII)

13.   Participació activa en impuls a la juventut investigadora
Exporecerca jove,  
Barcelona - Recerca jove 
……

14.   Curs sobre controvèrsies científiques i tecnològiques
Amb destinació a professorat de ciències i tecnologia de secundària

15.   Resposta a la invitació a participar en el taller internacional  
“Preparing for social responsibility”



Mirades a mostres 
d’actuacions (IX)

16. Actuacions sobre coneixement i problemes derivats de “la cultura del No”

17. Accions d´enfoc  sobre avantatges entre llargterminisme i immediatisme,                   
i sobre compromisos, equilibris i conflictes entre cares de la sostenibilitat

18. Desenvolupaments a l´entorn de la visió de la necessitat i del  paper de       
l’electricitat  i el foment del seu ús  eficient  i responsable a la societat





Apunt final

L’enginyeria és
l’art
d’adoptar decisions resolutives,
a l’hora d’ afrontar reptes o situacions problemátiques
(en, de, o sobre) vessants tecnològics,
partint d’un conjunt incomplet de dadespartint d’un conjunt incomplet de dades
(sovint inexactes i imprecises),
havent d’elegir,
entre les diverses opcions (solucions) tècniques,
aquella que és la més adequada.
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