
GAP competencial:

 Diferència entre el grau de

desenvolupament demostrat pel

titulat/a i el demandat per

l’empleador.

 En funció del Gap competencial, podem

classificar les CG en dos grups:

 Competència amb GAP positiu: El

titulat/a la té desenvolupada en un

grau major al que requereix l’entorn

industrial.

 Competència amb GAP negatiu: El

titulat/a no arriba al nivell de

desenvolupament de la competència

requerit per l’entorn.

 Classificació del grau d’assoliment de

les competències genèriques més

crítiques per part dels egressats de

l’ETSEIB:

Adaptació del mapa actual de competències 

genèriques de l’ETSEIB a l’EEES
N. Cónsul, M.C. Martínez Costa, R. Rodríguez-Montañés, F. Roure i R. Ruíz

ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona

2. Pla de treball

Col·laboració amb la Fundació Accenture.

Preparació i realització d’enquestes per a:

 (81) Coordinadors d’assignatures dels

actuals plans d’estudi de l’ETSEIB.

 (46) Empleadors habituals dels

egressats de l’ETSEIB.

 (68) Graduats a l’ETSEIB en els darrers

dos cursos.

Realització d’entrevistes personals per a

un subconjunt dels enquestats.

Workshops amb representats d’empreses i

professorat.

7. Estat actual de les 7 

CG-UPC a l’ETSEIB

1. Objectius

 Dibuix del mapa de competències

transversals treballades en els actuals

plans d'estudi.

 Identificació dels punts forts i febles del

mapa actual.

Dibuix del perfil competencial demandat

per l’entorn industrial proper.

Determinació de la discrepància (GAP)

entre els dos mapes.

Proposta d’inclusió de les competències

genèriques en els nous plans d’estudi.

5. Estat de les CG en els 

actuals Plans d’Estudi 

( I. segons percepció del 

professorat)

 Classificació del grau d’assoliment de les

competències genèriques per part de

l’estudiantat en acabar les assignatures

dels actuals plans d’estudi.

5. Conclusions

 El grau de desenvolupament de les 7

competències genèriques de la UPC és

satisfactori en els actuals plans d’estudi

de l’ETSEIB.

 El grau d’adequació de la formació en CG

dels actuals titulats als requeriments de

l’entorn industrial és satisfactori.

 Cal un esforç de coordinació dels

ensenyaments en CG en els nous plans

d’estudi.

3. Empreses participants
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Han participat, en el projecte, un total de

46 empreses:

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Compromiso/Responsabilidad

Sinceridad/honestidad

Tolerancia a la frustración

Dinamismo

Actitud positiva/Entusiasmo

Motivación

Autocrítica

Sostenibilidad y compromiso 
social

Identificación con la 
compañía/fidelidad

Atención al detalle (calidad)

Flexibilidad

Capacidad de análisis y 
síntesis

Trabajo bajo presión

Creatividad

Seguridad en sí mismo

Aprendizaje autónomo

Autocontrol

Uso solvente de recursos 
de información

Trabajo en equipo (*)

Relación Interpersonal (*)

Presentaciones en público (*)

Liderazgo (*)

Comunicación escrita (*)

Innovación y espíritu 
emprendedor (*)

Iniciativa

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Afán de logro/orientación a 
resultados

Ofimática

Producción Industrial

Idiomas

Gestión de Proyectos

Explotación de BBDD

Organización Industrial

Diseño de productos y 

Sistemas

Mantenimiento Industrial

Ing Software/

programación

Calidad

Dirección de Obras

Lógística

Medio Ambiente

Economía y finanzas

Prevención y seguridad

Marketing y ventas

(COMPETENCIAS ESPECÍFICAS) (COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES)
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Nivell (ICE-UPC) d'assoliment en acabar 

l'assignatura

Nombre d'assignatures dels actuals plans d'estudi

Comunicació OiE

Aprenentatge autònom

Treball equip

Ús sol. Rec. informació

Sostenibilitat i CS

Innovació i Emp.

Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo

Resolución de 

problemas

Resolución de 

problemas

ResponsabilidadResponsabilidad

MotivaciónMotivación

Relación 

Interpersonal

Relación 

Interpersonal

IniciativaIniciativa

Análisis y SíntesisAnálisis y Síntesis

1 765432

NIVEL DESARROLLO 

Muy AltoAltoNormalBajo

Perfil ACTUAL

Perfil DEMANDADO

Tolerancia a la 

frustación

Tolerancia a la 

frustación

Trabajo bajo 

presión

Trabajo bajo 

presión

FlexibilidadFlexibilidad

Escalas 

Cuantitativas

Escala 

Cualitativa 

Mayor 

criticidad

Mayor 

criticidad

Menor 

criticidad

Menor 

criticidad

6. Estat de les CG en els 

actuals Plans d’Estudi 

( II. segons percepció dels 

empleadors)

8. Proposta inclusió CG en 

els nous plans d’estudi

Ús solvent dels recursos d’Informació
Presenta el gap positiu major.

Sostenibilitat i compromís social
Presenta gap positiu malgrat ser una de las dues CG menys
demandades per les empreses.

Comunicació eficaç oral i escrita

Aprenentatge autònom
Cobreix les expectatives de les empreses.

Empenedoria i Innovació
Presenta un petit gap negatiu.

Idiomes
Ha millorat respecte el passat però segueix estant sota les 
expectatives.

Treball en equip
És una de les CG amb major gap negatiu i és avaluada com la 
més crítica per part de les empreses.
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•Comunicaci
ón eficaz oral 
y escrita
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 S’han de desenvolupar CG no només

en les assignatures sinó també en les

pràctiques en empresa, PFG i

activitats extra-acadèmiques

optatives.

 Es recomana desenvolupar alguna

CG en totes les assignatures i no

més de 2 per assignatura.

 Es recomana una distribució constant

i homogènia de CG (itinerario

competencial).

 No es recomana la creació

d’assignatures específiques.

 Es recomana definir 3 nivells (ICE-

UPC) de domini per competència.

 Es recomana la deficinició de la

figura del coordinador de

competència.
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