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DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT
MATÈRIA / ASSIGNATURA: PROJECTES
NIVELL COMPETENCIAL:  4 COMPONENTS DE LA COMPETENCIA : Tots
NÚM. D’ACTIVITAT: Única NOM DE L’ACTIVITAT: Millor que GOCAR
TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT A L’ACTIVITAT
Pre-laboratori:  15 hores  Durant laboratori: 30 hores                    Post laboratori: 15 hores

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT :

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN A L’ACTIVITAT
Planificació i Programació
Concepte i implicacions de la planificació. Establiment d’un pla. Prelacions. Importància del temps en el projecte.
Relació entre cost i temps. Programació. Conceptes bàsics de programació. El mètode PERT. El mètode CPM. El
gràfic Gantt.
Solució de conflictes
Identificació de conflictes de la programació. Resolució dels conflictes de programació. Assignació de recursos.
Identificació dels conflictes de recurs. Resolució dels conflictes de recurs. Anivellació.
Control del projecte
Control de la programació. Control del temps. Posta al dia de la programació. Integració de la metodologia en el
desenvolupament del projecte.
Programació amb mitjans informàtics
Opcions generals. Opcions de càlcul. El calendari del Projecte. La llista de tasques. Creació de tasques. La durada
desitjada. L’enllaç de tasques. Tipus d’enllaç. Opcions de tasca. L’assignació de recursos. Calendari del recurs. Càlcul
de la durada programada.
Teoria de sistemes
Concepte de sistema. Propietats dels sistemes. Mètode d’anàlisi. Mètode de síntesi. Retroalimentació. Sistemes
jeràrquics. L’enginyeria de sistemes: definició i fases.
El Projecte com a sistema
Definició de Projecte. Etapes, Fases i Procés del projecte. Matriu d’activitats.

Estructura de les fases del projecte
1: Ordre de magnitud. 2: Estudi de viabilitat. 3: Disseny bàsic. 4: Disseny de detall.
Els documents del Projecte
Els documents del Projecte. La Memòria i els seus Annexes. Els Plànols. El Plec de condicions. El Pressupost.
Avaluació tècnica
Objectius i definició. Necessitat d’avaluació. Definició del problema. Mètodes d’avaluació. Jerarquia simple. Valor
tècnic. Valor tècnic ponderat. Mètodes d’avaluació multicriteri: la matriu d’avaluació. Mètode de la suma ponderada.
Mètode del producte ponderat. Mètode Press.
Estimació del pressupost d’inversió i avaluació econòmica
El cost del projecte. Coeficient de circulació. Coeficient d’inversió unitària. Ràtio cost/capacitat. Mètode de Williams.
Mètode de Lang. Mètode d'Hang. Mètode de Chilton. Punt d’equilibri. Període de retorn. Valor actualitzat net. Taxa
interna de rendiment.
Direcció i gestió de projectes
Conceptes bàsics. Funcions de la direcció i gestió. Definició i abast del projecte. Estructura de Descomposició del
projecte (E.D.P.). Planificació del projecte. Programació del projecte. Seguiment del projecte. Plans del projecte.
Gestió de la qualitat i del risc
Concepte de qualitat. Planificació de la qualitat. Assegurament de la qualitat. Control de la qualitat. Concepte de risc.
Activitats de l’anàlisi del risc. Identificació del risc. Projecció del risc. Avaluació del risc.

METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat és la part pràctica de “Projectes d’Enginyeria” i s’ha enfocat com l’encàrrec d’una empresa Es presentaran les anàlisis de forma individual i es consensuaran en grup els resultats finals. L’alumnat

Guia per a l’avaluació de les 
competències en els laboratoris 
de ciències i tecnologia

RESUM
En aquest pòster es presenta i desenvolupa l’activitat realitzada
al laboratori de l’assignatura de “Projectes”, de la titulació
d’Enginyeria en Organització Industrial.

S’expliquen els diferents nivells de dificultat identificats, i es
situa l’activitat en el nivell competencial corresponent.

També es presenten resultats de les evidències recollides al llarg
del curs, com resultats d’enquestes d’auto-avaluació.

Agraïments: Projecte atorgat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), “Guia per a l’avaluació de competències
en els laboratoris de ciència i tecnologia” / Resolució d’11 de desembre de 2007

Aquesta activitat és la part pràctica de “Projectes d’Enginyeria” i s’ha enfocat com l’encàrrec d’una empresa
d’enginyeria, que cal desenvolupar durant un quadrimestre, en grup i amb la supervisió d’un tutor.
El primer dia de classe el professorat organitzarà l’estudiantat en grups de 6-10 persones. L’assistència a les
classes pràctiques és OBLIGATÒRIA i avaluable. Aquesta activitat es divideix en 3 etapes:
�el treball que es du a terme abans de les sessions presencials
�el que es realitza durant les sessions
�el que cal fer posteriorment a aquestes

A la primera sessió presencial es planteja un projecte (necessitat o problema) i la cerca que cal fer a cada grup
per demostrar la viabilitat tècnica de la millor alternatives de les estudiades al llarg de totes les sessions.
Seguidament es realitzaran sessions presencials en format “reunió d’enginyeria”, on tots els membres d’un
grup exposaran el que s’ha estudiat/dissenyat/plantejat, etc. (pre-laboratori).

Es presentaran les anàlisis de forma individual i es consensuaran en grup els resultats finals. L’alumnat
realitzarà una planificació del projecte en la seva totalitat i posteriorment farà el seguiment.

Al final, es presentaran les desviacions i s’analitzarà el per què. A les reunions presencials s’enumeraran els
criteris a considerar per a l’anàlisi de les diferents alternatives.

S’analitzaran els possibles models matemàtics o de simulació necessaris per a la realització del projecte. També
s’analitzaran i definiran les especificacions tècniques o restriccions que imposaria el client a l’hora de contractar
aquest projecte.

L’alumnat té dos lliuraments de resultats, orals i escrits, davant d’un tribunal de 3 membres, on s’exposen totes
les decisions i conclusions assolides.

Nivell Competencial: 4
Component competencial: MESURAR/ADQUIRIR

Adquirir, enregistrar, expressar i documentar
correctament dades, resultats i condicions, utilitzant i
calibrant correctament les eines de mesura de laboratori
en activitats de dificultat elevada.

Component competencial: EXPERIMENTAR

Planificar, dissenyar i executar experiments, projectes, prototipus o protocols de
dificultat elevada, i seleccionar les tècniques, instruments o bé les operacions
apropiades per fer-ho, a més d’analitzar correctament els resultats obtinguts
després del tractament i la interpretació de les dades. Plantejar i comprovar
hipòtesis de dificultat elevada.

Component competencial: MODELITZAR

Proposar, escollir i plantejar models matemàtics que
descriguin acuradament els resultats obtinguts, calcular-ne
els paràmetres i establir-ne els límits i la validesa en
activitats de dificultat elevada. Validar el model amb
l’observació i l’experimentació.

Component competencial: PROJECTAR / PREDIR

Utilitzar el model escollit per fer prediccions, simulacions o càlculs en casos d'interès de complexitat
elevada. Argumentar els resultats i extreure’n conclusions, a més d’establir la confiança o l’estabilitat
de la predicció i optimitzar els mitjans i les condicions per a l’execució de l’experiment o projecte.

Prendre decisions en funció de les conclusions i de la seva viabilitat,
comunicar-les, exposar-les i defensar-les, assumint riscos segons la
confiança i les prediccions en activitats de dificultat elevada.

Component competencial: DECIDIR

CONCLUSIONS
•D’aquesta experiència es destaca, particularment, els resultats
presentats pels 5 grups al curs 2008/09, on un dels títols és
l’exemple presentat en aquest exemple.

• Cal destacar la compenetració i comunicació entre els
membres de cada grup i entre els diferents grups, al llarg del
desenvolupament de tota l’activitat.

• S’observa que les qualificacions (individuals o de grup) en general són
generoses (totes les mitjanes totals són superiors a 5) i cal destacar
l’excel·lent qualitat de tots els treballs d’aquest quadrimestre.

Resultats d’avaluació

Resultat de les enquestes
individuals o auto-
avaluacions Distribució de les qualificacions obtingudes per l’alumnat, com la

mitjana dels 3 membres del professorat que formaven el

tribunal d’avaluació.
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Si, siempre No, nunca Algunas veces

P8:Se verificó que todos los 
miembros del trabajo 
entendieran el contenido

P7:¿Os habéis planteado 
preguntas y habéis buscado 
respuestas con iniciativa?

Nº alumnos


