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RESUM DESCRIPTIU 
 
 
El “Disseny i l’Organització de l’European Project Semester” és un projecte que es 
va iniciar a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG) l’abril del 2007 i que ha finalitzat el febrer del 2008 amb l’inici de la 
primera edició de l’European Project Semester (EPS), un programa docent 
innovador en anglès per a estudiants de 3er curs d’enginyeria tècnica.  
 
El projecte ha estat patrocinat política i acadèmicament pel Sotsdirector de 
Relacions Externes i Sostenibilitat, i la coordinació tècnica i l’execució del mateix 
s’ha liderat des de l’Àrea de Relacions Externes de l’EPSEVG. 
 
La implementació del projecte ha resultat ser una experiència interna 
d’aprenentatge i d’anticipació a les noves necessitats de l’EEES. Des del principi, 
el projecte es va plantejar com un projecte estratègic transversal del centre i, per 
tal de fomentar la màxima participació de la comunitat universitària de Vilanova i la 
Geltrú, es van  crear dos grups de treball: un d’acadèmic i un de gestió.  
 
Al llarg de tot el projecte s’ha potenciat el treball en equip i la implicació de 
diferents departaments i serveis del centre perquè el projecte esdevingués un 
projecte compartit i poder garantir així els resultats i la sostenibilitat del programa 
formatiu. 
 
Dins de l’EPSEVG, hi han participat més de 50 membres del PDI i del PAS de 
l’EPSEVG. Aquesta xifra indica el grau de integració del projecte dins del centre. 
El treball amb un equip tan ampli de persones de diferents departaments i serveis 
ha estat complex però també formatiu i enriquidor. 
 
És rellevant destacar que, en moments diferents al llarg del desenvolupament del 
projecte, també s’ha comptat amb la col·laboració de diverses unitats centrals de 
la universitat: 

� Institut de Ciències per a l’Educació 
� Servei de Llengües i Terminologia 
� Servei de Relacions Internacionals  
� Servei de Gestió Acadèmica 
� Oficina de Mitjans de Comunicació 
� Centre per a la Sostenibilitat 
� Càtedra d’Accessibilitat 

 
També s’han establert aliances amb agents externs que han estat mútuament 
beneficioses i que han obert la possibilitat de noves i futures col·laboracions: 

� Associació d’Empresaris del Garraf 
� Centre de Formació d’Adults Teresa Mañé de Vilanova i la Geltrú 
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� Universitats que ofereixen el programa EPS (International Faculty of 
Engineering Lodz, Copenhagen University College of Engineering, 
Universitat Politècnica de Valencia, Avans University, Oslo University 
College, Fachhochschule Kiel) 

 
L’EPS es va impulsar per a donar resposta a la necessitat que s’havia detectat, 
dins dels programes de mobilitat, de tenir oferta docent en anglès per tal 
d’incrementar el número d’estudiants estrangers i de diversificar la seva 
procedència. No només això, sinó que a través de l’organització de l’EPS també 
s’ha aconseguit, per als estudiants del centre, una millora de l’oferta educativa i de 
l’oferta de places de mobilitat.  
 
A més a més, a través del projecte s’ha aconseguit potenciar l’ús de l’ànglès dins 
dels diferents col·lectius universitaris de Vilanova i la Geltrú i també ha suposat 
una prova pilot davant de l’EEES, tant des del punt de vista docent com de gestió. 
 
El Disseny i l’Organització de l’EPS ha suposat un aprenentatge organitzatiu de tot 
el centre. Per una banda s’han millorat les competències del professorat a través 
de diverses accions formatives organitzades dins del marc del projecte i obertes a 
tot el professorat. També s’ha potenciat la col·laboració interdepartamental i la 
multidisciplinarietat, tot contribuint significativament a millorar la qualitat docent del 
centre.  
 
Per l’altra banda, l’organització de l’EPS ha contribuït a fer una reflexió conjunta al 
voltant de les necessitats de gestió derivades de l’adopció de l’EEES. Per exemple 
s’ha intensificat el diàleg amb els agents socials del territori, s’han dissenyat uns 
itineraris curriculars més flexibles i adaptats a les necessitats de cada l’estudiant, 
s’ha reforçat l’orientació i l’assessorament als estudiants i s’ha intensificat la 
cooperació amb altres universitats, tot treballant intensament la correspondència 
amb els programes de les altres universitats. 
 
Per aprendre de les experiències i el coneixement d’altres universitats, s’han 
previst accions de benchmarketing i en el marc del projecte s’han organitzat dues 
visites a universitats que ja havien implementat el programa formatiu,  
 
El projecte s’ha desenvolupat seguint un cicle de millora continua. Es van definir 
clarament els objectius i, a través de reunions informatives, es va presentar el 
projecte als diferents col·lectius de la comunitat universitària de Vilanova i la Geltrú. 
Actualment ja s’està treballant en l’organització de la segona edició del programa, 
d’acord amb els resultats de l’avaluació del primer projecte.  
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ PRÈVIA 
 
Conscient de la necessitat d’adaptarse a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es va plantejar 
impulsar l’European Project Semester (EPS) un programa formatiu internacional i 
innovador que respon a les demandes plantejades per la societat i l’EEES. 
 
La implantació de l’European Project Semester és resultat de l’estratègia 
d’internacionalització de l’EPSEVG i de la necessitat de donar resposta a les 
demandes d’estudiants d’altres universitats que volen venir a l’EPSEVG a cursar 
assignatures en anglès i la formació en capacitats metacognitives, en sostenibilitat 
i en anglès dels nostres estudiants. S’ha optat per aquesta iniciativa perquè també 
dóna resposta a altres inquietuds de la direcció del centre, com ara iniciar d’una 
manera innovadora el procés d’adaptació cap a l’EEES, introduir noves 
metodologies docents, esdevenir un referent en l’educació en sostenibilitat, 
aprofitar l’existència de diferents titulacions en el centre per potenciar la 
coordinació entre els departaments i consolidar les aliances amb l’entramat 
empresarial. Es tracta doncs d’un projecte docent i de gestió transversal en el que 
s’involucra tot el centre i per això representarà, sense dubte, una millora de la 
qualitat docent global de l’EPSEVG. 
 
En el marc de les estratègies més generals de la universitat, el projecte també 
dóna resposta a diferents objectius institucionals de la UPC, com ara potenciar la 
docència en anglès i augmentar els intercanvis d’estudiants. Per això també ha 
estat imprescindible el suport d’alguns serveis centrals de la UPC com l’Institut de 
les Ciencies de l’Educació (ICE) ó el Servei de Desenvolupament Professional 
(SDP).  
 
S’han creat nous lligams amb l’entorn empresarial, alhora que s’han reforçat els 
existents, introduint una nova forma de col·laboració entre la universitat i l’empresa, 
d’acord amb les directrius marcades per l’EEES 
 
Des del principi, el disseny i l’organització de l’European Project Semester a 
l’EPSEVG es gestiona amb un enfocament transversal i participatiu per fomentar 
la cooperació i la coordinació entre els diferents departaments i serveis de la 
universitat i, així, esdevé una experiència d’aprenentatge organitzatiu pel gran 
nombre d’agents implicats en el projecte. 
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2. OBJECTIUS QUE S’HAN ESTABLERT 
 
La finalitat del projecte és dissenyar i organitzar l’European Project Semester 
(EPS) un programa formatiu nou, adaptat a l’EEES, que s’implementarà durant el 
2n semestre del curs 2007-2008 a l’EPSEVG. A més a més, a nivell de gestió el 
projecte té una finalitat subjacent com és la de promoure el treball multidisciplinar 
entre els diferents serveis de gestió de l’EPSEVG que faciliti l’aprenentatge d’una 
nova cultura de treball en consonància amb l’EEES. 
 
L’EPS utilitza l’aprenentatge basat en projectes en un entorn internacional. Està 
dirigit a estudiants de 3er curs de diferents titulacions d’enginyeria d’arreu 
d’Europa . L’idioma de treball és l’anglès. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, s’estableixen tres objectius: 

1. Conèixer les experiències pioneres d’EPS per determinar les 
característiques del nou programa de l’EPSEVG 

2. Crear i organitzar el programa formatiu de l’EPS a impartir a l’EPSEVG 
3. Buscar les aliances necessàries i fer difusió del programa per captar 

estudiants, universitats, empreses i organitzacions 
 

2.1. Conèixer les experiències pioneres d’EPS per d eterminar les 
característiques del nou programa de l’EPSEVG 

 
a) Visitar universitats pioneres en EPS i estudiar el seu programa curricular 

� Copenhagen University of Engineering (Dinamarca) 
� Escola de Disseny Industrial de la Universitat Politècnica de València 
� Altres universitats europees (cerca a través d’internet) 

 
b) Determinar les característiques de l’EPS que s’implantarà a l’EPSEVG 

� Analitzar la situació actual de l’EPSEVG davant la implementació del 
nou programa 

� Analitzar la situació actual de l’EPSEVG davant l’adaptació de l’EEES 
� Elaborar un informe de conclusió amb les característiques que haurà de 

tenir el nou EPS 
 
Aquest objectiu té una doble vessant. Per una banda, realitzar un estudi dels 
programes que ja estant funcionant en altres universitats, tant espanyoles com 
europees, per tal d’aprofitar el seu coneixement i la seva experiència en 
l’elaboració del nou programa a l’EPSEVG. 
 
Per l’altra banda, era imprescindible que el màxim nombre de PDI i PAS de 
l’EPSEVG coneguessin de primera mà les experiències que s’estan desenvolupant 
arreu d’Europa per tal de tenir una idea clara i convençuda del projecte. 
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Juntament amb l’anàlisi curricular d’aquests programes, es va avaluar la situació 
actual l’EPSEVG davant la implementació de l’EPS i de l’EEES. A partir de les 
conclusions d’aquests anàlisis es van determinar les característiques que havia de 
complir el nou programa formatiu que oferirà l’EPSEVG.  
 
Es van preveure dues visites: la primera a la Copenhagen University of 
Engineering (Dinamarca) i, la segona a l’Escola de Disseny Industrial de la 
Universitat Politècnica de València. També es van analitzar, a través d’internet, els 
programes curriculars d’EPS implementats en altres universitats europees.  

 

2.2. Crear i organitzar el programa formatiu de l’E PS a impartir a 
l’EPSEVG 

 
a) Elaborar el programa curricular 

� Definir el programa d’assignatures que s’impartiran 
� Definir el programa dels tallers semi-presencials per desenvolupar les 

habilitats comunicatives i de treball en equip 
� Definir el programa de tutories 
� Determinar el professorat i l’encàrrec acadèmic necessari 
� Identificar els departaments i el professorat que hi participarà 
� Planificar l’organització docent del programa (grups, aules, horari..) 
� Planificar la gestió acadèmica associada al programa (matrícula, taxes 

acadèmiques, títols...) 
 

b) Identificar el professorat per impartir l’EPS i formar-lo 
� Cercar professors preparats i motivats per donar classes en anglès 
� Reforçar el nivell d’anglès dels professors de l’EPSEVG a través de 

cursos amb el suport de l’Oficina de Formació (OFA) de la UPC. 
� Organitzar tallers formatius sobre l’aprenentatge basat en projectes amb 

el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC. 
� Aconseguir, per al professorat de la UPC, el reconeixement acadèmic de 

la docència en anglès a través de punts per activitat docent. 
 

c) Dissenyar el reconeixement acadèmic de l’ EPS d’acord amb l’EEES 
� Reconèixer acadèmicament l’EPS per als estudiants de l’EPSEVG com 

a part integral de la seva titulació 
� Reconèixer acadèmicament l’EPS per als estudiants d’altres universitats 

a través d’un diploma de l’EPSEVG. 
 
Es va dissenyar un programa formatiu nou, innovador i adaptat a l’EEES que fos 
atractiu per als estudiants del centre i també per a estudiants d’altres universitats 
europees. El nou programa havia de tenir en compte les necessitats i 
característiques de l’EPSEVG i, alhora, intentar donar-li una singularitat en el marc 
del sistema universitari català. 
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En funció del contingut del programa, era necessari identificar i motivar al 
professorat preparat per impartir la docència i la tutorització del programa. També 
calia formar aquest professorat, tant pel que fa al domini de l’anglès per poder 
utilitzar-la com a llengua de docència, com també pel que fa a la introducció a la 
nova metodologia docent de l’aprenentatge basat en projectes. 
 
Finalment s’havien de dissenyar els mecanismes per garantir el reconeixement 
acadèmic de l’EPS, tant per als estudiants del centre com per als estudiants 
d’altres universitats. El reconeixement acadèmic es va establir d’acord amb les 
demandes de l’EEES per tal que el programa es pugués transferir directament en 
els futurs graus. 
 

2.3. Buscar les aliances necessàries i fer difusió del programa per 
captar estudiants, universitats, empreses i organit zacions 

 
a) Elaborar el material de difusió del nou programa en anglès, català i castellà 

� Editar un díptic informatiu 
� Editar una pàgina web 

 
b) Aconseguir aliances amb empreses i organitzacions 

� Elaborar un conveni marc de col·laboració en el marc de l’EPS 
� Visitar empreses i organitzacions 
� Signar convenis de col·laboració 

  
c) Captació d’estudiants 

� Realitzar actes informatius al centre 
� Signar nous acords d’intercanvi amb universitats europees en el marc de 

l’EPS 
� Visitar universitats per fer la difusió de l’EPS als estudiants estrangers. 

 
Era imprescindible comptar amb el suport d’empreses i organitzacions a l’hora 
d’implementar l’EPS, doncs un dels elements singulars del programa és que els 
projectes que desenvoluparan els estudiants siguin reals i aplicats, és a dir, 
proposats pels mateixos agents empresarials. Per això calia donar a conèixer el 
nou programa formatiu i la seva filosofia a l’entorn empresarial i territorial de 
l’EPSEVG. 
 
També era necessari donar a conèixer el programa entre els estudiants del mateix 
centre perquè s’animessin a participar-hi i tinguessin temps suficient per preparar-
se i adequar el seu nivell d’anglès a les necessitats del programa. Al tractar-se 
d’un programa multidisciplinar, hi podien participar estudiants de les diferents 
titulacions tècniques ofertes en el centre. 
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Finalment, al tractar-se d’un programa internacional, calia fer difusió del programa 
a altres universitats europees per poder rebre sol·licituds d’inscripció d’estudiants 
d’arreu d’Europa i de diferents titulacions. En el marc dels programes d’intercanvi 
d’estudiants, es va preveure signar nous acords de col·laboració amb universitats 
estrangeres que ja oferien l’EPS. 
 
 

3. METODOLOGIA A SEGUIR 
 
Amb el suport de la Direcció de l’EPSEVG, el Sotsdirector de Relacions Externes i 
Sostenbilitat va promoure el projecte. L’execució del programa es va coordinar des 
de l’Àrea de Relacions Externes de l’EPSEVG. Per coordinar l’execució del 
projecte i fer-ne un seguiment es van realitzar reunions mensuals en les que es 
planificaven, revisaven i distribuïen les tasques. 
 
Per fomentar la màxima participació de la comunitat universitària de l’EPSEVG es 
van tenir en compte els mecanismes de participació i es van crear dos grups de 
treball: un acadèmic per al PDI i un de gestió per al PAS. 
 
A mida que van anar sorgint diferents necessitats específiques també es va anar 
contactant amb diferents serveis centrals de la UPC. 
 
 
Grup de treball acadèmic (PDI)  
 
Es va convidar a participar-hi a tot el professorat de l’EPSEVG interessat en 
col·laborar amb la impartició de l’European Project Semestre (EPS). 
 
Segons l’activitat que desenvolupava el professorat en el marc de l’EPS, es van 
acabar creant dos grups de treball: 

� professorat que impartia els seminaris intensius 
� professorat que tutoritzava els projectes 

 
 
Grup de treball de gestió (PAS)  
 
Es va convidar a participar-hi a l’administradora del centre, així com a tots els 
responsables dels serveis de l’EPSEVG. 
 
Donat el caire docent del projecte, es va insistir en la implicació dels responsables 
dels següents serveis:  

� Servei d’Informació i Organització Docent 
� Negociat Acadèmic 
� Relacions Universitat-Empresa 
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� Relacions Internacionals 
� Biblioteca 

 
 

4. PLA DE TREBALL 
 
El projecte es va executar entre el març 2007 i el febrer 2008 ja que estava previst 
que el nou programa formatiu s’implementés a l’EPSEVG durant el segon 
quatrimestre del curs 2007-2008, és a dir, de febrer a juny del 2008. 
 
Es van preveure quatre fases: 
 
1a fase (abril-maig 2007) : 
Estudi curricular dels EPS existents a Europa 
Determinació de les característiques del nou EPS de l’EPSEVG 
Anàlisi de les necessitats de gestió derivades del nou programa 
 
2a fase (maig – juny 2007) : 
Creació del nou programa d’EPS de l’EPSEVG 
Planificació de l’implementació de l’EPS 
Disseny del reconeixement acadèmic del programa 
 
3a fase (juliol – setembre 2007) : 
Creació dels materials de difusió del programa 
Identificació del professorat que hi participarà 
Organització de l’EPS 
 
4a fase (octubre 2007– gener 2008) : 
Difusió del programa i captació d’estudiants 
Formació del professorat que hi participarà 
Creació d’aliances amb empreses i organitzacions 
 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS 

5.1. Resum de les accions desenvolupades 
1) Dinamització dels grups de treball 

���� Grup de Treball Acadèmic (PDI) 
���� Grup de Treball de Gestió (PAS) 

2) Accions d’anàlisi i prospecció 
���� Visites institucionals de Benchmarketing 
���� Estudis curriculars previs 
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���� Ànalisi de les noves necessitats de gestió 
3) Accions formatives per al personal de l’EPSEVG 

���� English for University Lecturers: teaching content through English 
���� Aprenentatge basat en projectes: gestió de grups 
���� Teambulding, developing team skills in international grups 

4) Accions per a la organització docent del programa 
���� Guia acadèmica / Coursebook 
���� Normativa acadèmica 
���� Sistema d’avaluació del programa 
���� Traducció del material docent 
���� Formulació dels projectes 

 5) Accions per a la internacionalització del centre 
���� Signatura de nous acords bilaterals 
���� Visites institucionals 

 6) Accions de difusió i comunicació 
���� Disseny i elaboració dels materials de promoció 
���� Creació de les eines de comunicació 
���� Captació d’empreses i de projectes 
���� Captació d’estudiants 
���� Presència als mitjans de comunicació 
���� Presentacions en congressos universitaris 

7) Accions d’impacte 
���� EPS International Workshop  
���� Seminari sobre internacionalització universitària 
���� Jornada empresarial sobre l’EEES 

8) Accions de valor afegit 
���� Programa d’acollida i integració al centre 
���� Oferta de classes en castellà 
���� Servei d’atenció personalitzada 

9) Accions per la cerca de finançament 
���� Convocatòria MQD de l’AGAUR 
���� Convocatòria ECTS de l’AGAUR 
���� Convocatòria PMD de la UPC 
 

5.2. Dinamització dels grups de treball 
Els grups de treball són els mecanismes de participació que es van preveure per 
fomentar la màxima participació del PDI i del PAS del centre. En tot moment, es va 
facilitar la coordinació i l’intercanvi d’informació per buscar consens i generar 
confiança en el projecte. 
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Per facilitar la comunicació i l’intercanvi d’informació es va crear un grup de treball 
dins del Campus Digital en el que hi tenien accés tots els participants. 
 
Grup de treball acadèmic (PDI)  
Es van desenvolupar un total de 8 reunions de treball amb els següents objectius: 
 

1. Presentar l’EPS a la comunitat universitària 
2. Avaluar la situació actual de l’EPSEVG davant del projecte d’implementar 

l’EPS. 
3. Definir les característiques de l’EPS ofert  a l’EPSEVG. 

a) Titulacions implicades i reconeixement acadèmic del programa 
(intensificació optativa) 

b) Pla d’estudis (assignatures, reconeixement de l’encàrrec acadèmic...) 
4. Cercar professorat disponible (docència en anglès, formació en PBL). 
5. Cercar empreses col·laboradores que puguin oferir projectes dins del 

programa. 
6.  Captar tots aquells professors de l’EPSEVG que poguessin estar 

interessats en participar en l’EPS.  
7. Crear dos grups de treball: 

a) Professors que impartirien docència en el marc de l’EPS 
b) Professors que tutoritzarien projectes en el marc de l’EPS 

8. Definir el calendari acadèmic de l'EPS 
9. Establir una proposta per al reconeixement de l'EPS a les titulacions actuals 

de l'EPSEVG 
10. Establir el calendari del grup de treball acadèmic. 
11. Definir les necessitats de formació per al PDI (anglès / PBL) 
12. Dissenyar la proposta de normativa acadèmica del programa 

 
No es va aconseguir un grup definit de persones participants, diferents professors 
participaven en cadascuna de les reunions. Al tractar-se d’un projecte emergent 
que es volia gestionar d’una forma forma participativa, es va considerar normal 
aquesta fluctuació ja que el grup de treball no podia esdevenir definitiu fins que es 
definís el professorat que participaria en l’EPS. 
  
Tot i així els resultats van ser molt efectius: 
 

���� Identificació del professorat interessat en participar en l’EPS: 8 
professors es van oferir per impartir docència dins del programa i 30 
professors es van oferir per tutoritzar un projecte en el marc de l’EPS. 

 
���� Definició dels mòduls que s’impartiran: Academic Communication in 

English and Teambuilding, International Marketing, Sustainability and 
Business, Sustainability and Technology, Project Manegement and 
Innovation, Spanish language and Catalan culture.  
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���� Definició de l’estructura curricular del programa 
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Fig. 1. Estructura curricular del programa 

 
���� Estructura dels mòduls formatius  
 
���� Proposta d’horari dels mòduls 

 
 
Grup de treball de gestió (PAS)  
Es van desenvolupar 4 reunions de treball amb els següents objectius: 

���� Presentar l’EPS a la comunitat universitària 
���� Avaluar la situació actual de l’EPSEVG davant del projecte 

d’implementar l’European Project Semester. 
���� Definir les característiques de l’EPS que s’oferirà a l’EPSEVG. 
���� Cercar empreses col·laboradores que puguin oferir projectes dins dels 

programa. 
���� Identificar les noves necessitats derivades de l’EPS i la capacitat de 

donar-hi resposta des dels serveis/negociats de l’EPSEVG. 
 
Els resultats van ser els següents: 

���� La Biblioteca de l’EPSEVG  oferiria el mòdul “habilitats informacionals” 
en anglès i cediria una aula d’estudi al programa. 

���� El Servei d’Informació i Organització va participar en el 
desenvolupament de la normativa acadèmica, gestió d’aules, calendari 
acadèmic i en l’elaboració del material de promoció. 

���� L’Àrea de Relacions Externes va coordinar les accions en relació a les 
empreses i les universitats. 
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���� La Càtedra d’Accessibilitat va comprometre’s a oferir un seminari de 
“Disseny Accessible”  i també miraria d’establir contactes amb empreses 
del seu sector que puguessin oferir projectes. 

 

5.3. Accions d’anàlisi i prospecció 
 

Visites institucionals de  benchmarketing  
Es van organitzar dues visites institucionals a universitats pioneres en EPS. 
L’objectiu de les visites era conèixer l’experiència pionera d’aquestes universitats 
com a estudi previ de cara a la futura implementació d’aquest programa a 
l’EPSEVG. També es pretenia analitzar aspectes de l’organització docent i la 
gestió docent vinculada als programa, així com aspectes de les relacions amb les 
empreses i la mobilitat dels estudiants 
 
Aquesta activitat s’adreçava a totes aquelles persones membres de l’EPSEVG, 
tant PDI com PAS, que participarien en la implementació de l’European Project 
Semester a l’EPSEVG. Quanta més gent conegués l’experiència pionera, millor es 
podrien implicar en el procés d’implementar l’experiència a l’EPSEVG. 
 
a) Copenhagen University of Engineering, 25 – 27 de juny del 2007. Per part de 

l’EPSEVG, hi van participar 5 PAS representants de 4 serveis/unitats diferents.  
 
b) Escuela Tècnica Superior de Ingeniería del Diseño de la  Universidad 

Politècnica de Valencia. Per part de l’EPSEVG, hi van participar 4 PAS 
representants de 3 serveis/unitats diferents. 

 
Estudis curriculars previs  
Es van estudiar el programes de les diferents universitats europees que ja 
ofereixen el programa: Copenhagen University of Engineering (Dinamarca), Avans 
Hogeschool (Holanda), Oslo University College (Noruega), Escuela Tècnica 
Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politècnica de Valencia 
(Espanya). Aquest estudi s’ha utilitzat com a base per elaborar el programa 
acadèmic de l’EPSEVG. 
 
Anàlisi de les noves necessitats de gestió  
Per poder fer una bona planificació de les accions que s’havien de desenvolupar, 
prèviament es van identificar les noves necessitats de gestió derivades de 
l’organització i implementació del programa a l’EPSEVG.  
 
A continuació es detalla la classificació general de les mateixes: 
 

���� Reconeixement acadèmic de l’EPS: Era imprescindible garantir el 
reconeixement acadèmic de l’EPS tant per als estudiants d’altres 
universitats com per als de l’EPSEVG:  
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���� Elaboració dels materials de difusió: En anglès i català calia elaborar:  

pàgina web i díptics / tríptics informatius 
 
���� Captació d’empreses: perquè proposessin projectes perquè els 

realitzessin els estudiants per grups en el marc de l’EPS.  
 
���� Captació d’estudiants internacionals: es necessitaven entre 15 i 20 

estudiants provinents de diferents universitats europees i titulacions 
universitàries en l’àmbit de les enginyeries. 

 
���� Organització de la docència: calia reservar dues aules equipades amb el 

mobiliari modular, sistema d’avaluació de la docència, elaboració dels 
horaris de l’EPS, creació dels grups d’assignatures, matrícula dels 
estudiants de l’EPS. 

 
���� Acollida d’estudiants: calia preveure: l’allotjament, la matrícula, els 

serveis com a estudiants del centre i el programa cultural i d’integració 
associat a l’EPS. També calia preveure el finançament per a aquestes 
activitats. 

 

5.4. Accions formatives per al personal de l’EPSEVG  
 
Per garantir la qualitat acadèmica del programa es van organitzar tres accions 
formatives obertes a tot el professorat del centre: 
 

1. English for University Lecturers: teaching content through English (58 hores), 
entre el 27 de setembre i el 31 de gener a càrrec de la Secció d’Anglès del 
Departament de Projectes d’Enginyeria. Hi van haver 8 PDI inscrits. 

 
2. Aprenentatge basat en projectes: gestió de grups (4 hores), el 23 de gener 

del 2008 a càrrec de Miguel Valero. Hi van haver 21 PDI inscrits. 
 
3. Teambulding, developing team skills in international grups (8 hores), 5 i 7 de 

març a càrrec de David Swetnam, Teaching and Learning Consultant - 
United Kingdom.  Activitat desenvolupada íntegrament en anglès. Hi van 
haver 12 PDI inscrits. 

 
Aquestes accions han estat possibles gràcies a la col·laboració de l’Institut de 
Ciències per a l’Educació i del Servei de Desenvolupament Professional. 
 
Des de l’Àrea de Relacions Externes també es promou regularment el 
coneixement d’anglès entre el PDI i PAS del centre i s’organitzen uns cursos 
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específics semestrals per a aquests col·lectius en col·laboració amb l’acadèmia 
UnicorLanguages de Vilanova i la Geltrú i el Servei de Desenvolupament 
Professional. Durant el curs 2007-2008, s’hi han inscrit 19 PDI i 5 PAS el primer 
quadrimestre i 29 PDI i 16 PAS durant el segon quadrimestre. 
 

5.5. Accions per a l’organització docent del progra ma 
 
Elaboració de la guia docent en anglès ( Coursebook ) 
S’ha elaborat una guia acadèmica específica del programa formatiu en anglès. La 
guia docent s’ha dissenyat seguint les directrius de l’EEES especificant-se per 
cada mòdul les competències genèriques i específiques que s’adquiriran, el 
programa i la metodologia docent que s’aplicarà, el sistema d’avaluació i 
l’aprenentatge de l’estudiantat. La guia s’ha elaborat conjuntament amb el 
professorat que participa en la docència del programa i el text en anglès s’ha 
revisat gràcies al Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. 
 
Elaboració de la normativa acadèmica  
Amb l’objectiu de garantir el reconeixement acadèmic del programa per als 
estudiants de l’EPSEVG, s’ha elaborat una normativa acadèmica específica que 
es va aprovar per Comissió Docent i també per la Junta d’Escola.  Per l’elaboració 
de la normativa, s’ha comptat amb el suport del Servei d’Organització Docent de 
l’EPSEVG i del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC. 
 
Aquesta normativa introdueix la flexibilitat en la matrícula de l’estudiant, donat que, 
en funció de l’expedient acadèmic, es reconeixen diferent tipologies de crèdits 
(optatius o de lliure elecció) a més del projecte de fi de carrera.  
 
Elaboració del sistema d’avaluació del programa  
La Normativa Acadèmica contempla un sistema d’avaluació específic pel 
programa que inclou l’avaluació dels seminaris i del projecte. S’utilitza el sistema 
d’avaluació contínua que introdueix l’auto-avaluació i, per tant, la responsabilitat de 
l’aprenentatge per part de l’estudiantat. També inclou l’avaluació del procés 
d’aprenentatge mitjançant el portfoli docent. Aquestes metodologies segueixen els 
criteris establerts pels nous paràmetres de l’EEES i encara no havien estat 
utilitzades dins de l’EPSEVG. També s’ha creat una comissió d’avaluació 
curricular del programa ad hoc.  
 
Traducció de material docent  
Per facilitar l’elaboració del material docent utilitzat en el programa, des de l’Àrea 
de Relacions Externes es va centralitzar la traducció del material docent a l’anglès 
segons les demandes del professorat i gràcies a la col·laboració del Servei de 
Llengües i Terminologia. 
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Formulació de projectes  
Es van oferir 4 projectes: 
 

1. Design and marketing plan of renewable energy equipment for the new 
EPSEVG roof. 

2. Autonomous Acoustic Bouy. 
3. Design and construction of a Meteorological Data Station for a Marine buoy 

with communication by satellite. 
4. Design and construction of an information point for buildings energy 

efficiency purposes. 
 

5.6. Accions per a la internacionalització 
 
Al tractar-se d’un programa internacional i multidisciplinar, era imprescindible la 
participació d’estudiants provinents de diferents nacionalitats i titulacions. En 
aquest sentit, era important promoure la mobilitat d’estudiants en el marc de 
l’European Project Semester i la col·laboració amb noves universitats sòcies 
 
Per això, es van planificar una sèrie d’accions de captació d’estudiants 
internacionals amb l’objectiu de donar a conèixer l’EPS a universitats que 
potencialment poden enviar els seus estudiants a cursar el programa, d’establir 
noves aliances i convenis bilaterals en el marc de l’EPS i de conèixer els que 
s’estava fent a Europa internacionalment a nivell universitari. 
 
Es van signar 6 nous acords bilaterals de col·laboració amb les següents 
universitats: 
 

Universitat Ciutat País 
Avans Hogeschool, University of Applied 
Sciences 

Breda Holanda 

Copenhagen University College of 
Engineering 

Copenhagen Dinamarca 

Technical University of Lodz 
International Faculty of Engineering Lodz 

Lodz Polònia 

Hogskolen i Oslo 
Oslo University College 

Oslo Noruega 

Dumlupinar University     Kütahya Turquia 
Fachhochschule Kiel Kiel Alemanya 

 
A més a més, es van realitzar 3 viatges institucionals per visitar diferents 
universitats europees: 
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Regió Calendari Universitats contactades 
Fachochschule Kiel 

 Alemanya 
Nord 

13-16 de novembre 
del 2007 

Fachhochschule Lübeck 

Holanda 11-12 de novembre 
de 2007 

Hanze University Groningen of 
Applied Sciences 

 Paris, 
França 

28-30 de novembre 
del 2007 

l’IUT de Saint Denis, 
Université Paris 13 

 

5.7. Accions de difusió i comunicació 
 
Disseny i elaboració dels materials de promoció  
Es van elaborar una sèrie de materials per promocionar l’European Project 
Semester. Són els següents: 
���� Presentacions institucionals del projecte (una interna, una per a estudiants i 

una per a les empreses). 
���� Pàgina web: www.epsevg.upc.edu/eps 
���� Tríptic informatiu en anglès 
���� Pòsters promocionals 
���� Roll-up per fires i presentacions 

 
Creació de les eines de comunicació  
���� Formulari de sol·licitud (Application Form) 
���� Bústia de correu institucional específica per al programa 

 
Captació d’empreses  
Les empreses eren un dels públics clau per a l’European Project Semester ja que 
eren elles les que havien de proposar els projectes desenvolupats pels estudiants 
dins del programa. Per a les empreses, l’EPS pot representar una oportunitat per 
desenvolupar un treball, un estudi o un projecte en col·laboració amb la universitat 
i amb un cost reduït. 
 
En primer lloc, es va anar a presentar el l’EPS a l’Associació d’Empresaris del 
Garraf per conèixer quina era la seva visió davant del nou projecte. També es van 
fer diverses presentacions directament a algunes empreses. Dues empreses van 
estar força interessades en presentar un projecte (VENCA i SIRENA), i finalment 
l’empresa SIRENA  va formular un projecte a temps. 
 
Per acabar de completar l’oferta de projectes, es va contactar amb diversos grups 
de recerca del centre. 
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Captació d’estudiants  
Per tal de poder implementar el programa, era necessari tenir estudiants, tant de 
l’EPSEVG com d’altres universitats, interessats en cursar-lo.  
 
Entre l’octubre i el novembre es va fer una campanya internacional intensiva per 
fer arribar la informació a les universitats estrangeres. Per mitjà de correu 
electrònic i postal, es va donar conèixer el nou programa a 117 universitats 
europees. 
 
La campanya interna dins de l’EPSEVG no es va iniciar fins a mitjans de 
desembre, un cop la normativa acadèmica del nou programa havia estat aprovada 
per la Junta d’Escola. 
 
Presència als mitjans de comunicació  
Gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Comunicació de la UPC es van enviar 
notes de premsa en els moments clau als mitjans de comunicació local i nacional. 
 
Presentació del projecte en congressos universitari s 
A continuació es detallen els congressos en els quals s’ha acceptat el resum de la 
ponència del programa EPS. 
 
���� V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Universitat 

de Lleida, 2-4 Juliol 2008. 
 
���� XVI Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. 

Universidad de Cádiz. 23-26 Setembre 2008. 
 
���� Engineering Education in Sustainable Development 2008 Conference. 

Universitat de Graz. Austria. 22-24 Setembre 2008. 
 
���� Encuentro Latinoamericano de Universidades Sustentables. Universidade de 

Passo Fundo. Brasil. 1-3 Setembre 2008. 
 

5.8. Accions d’impacte 
 
Durant la implementació del projecte, es va establir col·laboració amb agents 
externs que eren claus pel desenvolupament del programa. Fruit d’aquestes 
col·laboracions van sorgir algunes oportunitats no previstes que van tenir un 
impacte positiu en el projecte i en els participants del mateix. Són les següents: 
���� EPS International Workshop  
���� Seminari sobre internacionalització universitària 
���� Jornada empresarial sobre l’EEES 
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EPS International Workshop  
El dia 3 de desembre del 2007, es va acollir i organitzar una reunió internacional 
amb la participació de 19 representants de 10 universitats diferents (9 europees i 1 
nord-americana). Es va tractar d’una reunió anual en la que participen les diferents 
universitats que ofereixen l'European Project Semester amb l’objectiu d’avançar en 
el desenvolupament i la millora del programa formatiu. En aquesta edició es van 
tractar temes en relació a la mobilitat dels estudiants, la promoció del programa i la 
qualitat docent. També es van compartir bones pràctiques en relació al programa i 
es van planificar accions per intensificar la col·laboració entre les diferents 
universitats.  
 
 

Universitats participants País 
International Faculty of Engineering Lodz Polònia 
Nottingham Trent University Regne Unit 
Copenhagen University College of 
Engineering 

Dinamarca 

Universitat Politècnica de Valencia Espanya 
South Dakota School of Mines and 
Technology 

Estats Units 

Avans University Holanda 
Oslo University College Noruega 
Fachhochschule Kiel Alemanya 
Hoegschool Antwerpen Bèlgica 
EPSEVG Espanya 

 
 
Seminari sobre la internacionalització universitàri a 
Amb motiu del workshop internacional de les universitats que participen en 
l’European Project Semester, el dia 4 de desembre l’EPSEVG va organitzar un 
seminari sobre la internacionalització universitària. Durant la jornada es van tractar 
els aspectes principals que composen l'EPS, així com, les tècniques empresarials 
que es tractaran amb l’estudiantat com ara la gestió, el desenvolupament i 
l'avaluació dels projectes a través d'aspectes com el team building, el coaching i el 
rols empresarials.  
 
Aquest seminari es va obrir a la comunitats universitària de la UPC. A més dels 
representants internacionals, hi van assistir 19 membres de la UPC, de l’EPSEVG 
i també d’altres unitats com ara del Servei de Gestió Acadèmica, de l’Institut de 
Ciències de l’Educació, del Servei de Llengües i Terminologia i del Servei de 
Relacions Internacionals i Institucionals. 
 
Jornada empresarial “Bolònia, un nou context educac ional”  
El 17 d’octubre del 2007 es va organitzar conjuntament amb l’Associació 
d’Empresaris del Garraf (ADEG) una Jornada de debat sobre l’EEES en la què es 
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va fer una introducció de les implicacions del procés de Bolonya i es va presentar 
l’EPS com un exemple de programa docent dins del nou context universitari. 
 
La Jornada es va incloure dins dels cicles “Dimecres de l’ADEG” obertes a tots els 
empresaris i mitjans de comunicació i en les que es tractan temes d'interès 
empresarial. L’esdeveniment va tenir lloc al restaurant la Cucanya de Vilanova i la 
Geltrú i també hi va participar Joaquim Olivé, director de la Fundació UPC i 
comissionat per a la Formació Permanent de la UPC. 
 

L’organització de la Jornada va formar part de la captació d’empreses que 
vulguessin col·laborar amb l’EPS oferint un projecte per desenvolupar 
conjuntament entre la universitat i l’empresa en el marc del programa. 
 

5.9. Accions de valor afegit 
 
A banda d’assegurar la qualitat docent del programa, també s’havien de tenir en 
compte la resta de necessitats dels estudiants estrangers que participessin en el 
programa. Si s’acomplien amb satisfacció les seves expectatives també es 
contribuïa a garantir l’èxit sostingut del programa a llarg termini. Es van 
desenvolupar 3 accions: 
����  Programa d’acollida i integració al centre 
����  Oferta de classes en castellà 
����  Servei d’atenció personalitzada 

 
Programa d’acollida i integració al centre  
Es va ajudar a tots els estudiants a cercar allotjament. També se’ls va oferir pels 
primers dies un programa d’acollida específic a partir del programa d’acollida que 
ofereix el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC per als estudiants 
estrangers. Aquest programa es va adaptar a les necessitats dels estudiants de 
l’EPS (la majoria d’estudiants residien a Vilanova i la Geltrú) i també s’hi van 
incloure la matrícula a l’EPSEVG i activitats d’acollida al centre del Garraf. 
Al llarg del semestre també s’ha previst diverses activitats culturals com un Dinar 
Internacional, un Tast de Vins i una excursió lúdica. 
 
Oferta de classes de castellà  
A banda de les classes de català ofertades per la universitat, la majoria 
d’estudiants estrangers estan interessats en millorar el seu coneixement de 
castellà. Per això també es va preveure l’oferta de classes de castellà, tot i la 
dificultat donats els diferents nivells de coneixements dels estudiants. Aquesta 
oferta va ser possible gràcies a la nova col·laboració establerta amb el Centre de 
Formació d’Adults Teresa Mañé de Vilanova i la Geltrú. 
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Servei d’atenció personalitzada  
Des de l’Area de Relacions Externes es va oferir un suport personalitzat als 
estudiants participants en el programa, tant als estudiants propis del centre com 
als estrangers. Donat que es tractava de la primera edició del programa, calia 
resoldre les reclamacions de forma estructurada per poder definir els processos en 
les properes edicions. 
 

5.10. Accions per la cerca de finançament 
 
Tot i que l’EPSEVG va destinar una part del pressupost per al projecte, donat 
l’abast del projecte va ser necessari cercar finançament addicional per garantir 
recursos suficients per poder desenvolupar el projecte i garantir la qualitat del 
mateix. Es van presentar sol·licituds a les següents convocatòries: 
���� Ajuts per a projectes de la millora de la docència 2006-2007 de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Ajut concedit: 9.000 €. 
���� Ajuts per a projectes de la millora de la qualitat docent de les universitats 

catalanes (MQD) 2007 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca. Ajut concedit: 7.000 €. 

���� Ajuts per afavorir l'adaptació de la metodologia docent d'acord amb els 
objectius del procés de Bolonya (ECTS) 2006-2007 de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Ajut concedit: 5.300 €. 

 
 
 

6. VALORACIÓ GLOBAL I AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
 
La finalitat principal del projecte, el disseny i l’organització de l’European Project 
Semester, s’ha assolit i el programa s’està implementant actualment a l’EPSEVG.   
 
En la primera edició del EPS, s’han matriculat 11 estudiants de 8 nacionalitats 
(Alemanya, Austria, Catalunya, Espanya, Finlàndia, Països Baixos, País Basc, 
Romania i Turquia) i de 6 titulacions d’enginyeria diferents (mecànica, electrònica, 
informàtica, electricitat, maquinària de mines, telecomunicacions).   
 
Un total de 14 professors provinents de 9 departaments diferents estan participant 
en el nou programa formatiu: 8 professors hi estan impartint docència i 6 estan 
tutoritzant els 3 projectes que s’estan desenvolupan dins del programa. Gràcies al 
suport del Vicerector de Docència i Estudiantat, l’EPS té un valor de 120 punts 
d’activitat docent.  
 
L’EPS ha donat resposta a les necessitats que el van originar. A través de l’EPS 
s’ha aconseguit, per als estudiants del centre, una millora en l’oferta educativa, en 
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la qualitat docent i en l’oferta de places de mobilitat. A més, l’EPS ha suposat  un 
increment de la internacionalització del centre i la creació de noves aliances 
internacionals molt rellevants. També s’han creat nous lligams amb l’entorn 
empresarial, tot i que al final no es va aconseguir que tots el projectes fossin 
proposats per empreses.  
 
Més enllà d’aquests resultats, el disseny i l’organització de l’EPS ha suposat una 
experiència interna d’aprenentatge organitzatiu i s’’ha aconseguit que esdevingués 
un projecte transversal i participatiu. 
 
Un dels èxits més destacats és el alt grau de participació de la comunitat 
universitària en el projecte. Al llarg de tot el procés de disseny i organització de 
l’EPS més de 50 membres del PDI i PAS de l’EPSEVG i de la UPC han participat 
en alguna de les accions desenvolupades en el marc del projecte. Aquest fet 
reflexe l’esforç realitzat per integrar el projecte dins de la dinàmica de la universitat. 
La mateixa coordinació del projecte ha esdevingut una experiència 
interdisciplinària que ha fomentat la cooperació i la comunicació entre els diferents 
departaments i serveis de l’EPSEVG i de la UPC. 
 
Cal dir que el desenvolopament del projecte ha suposat un esforç per a tots els 
participants, en general, per comunicar-se en anglès. Sens dubte, el projecte ha 
resultat motivador per intensificar l’aprenentatge de l’idioma. 
 
També és signaficatiu l’impacte del projecte, tant internament en el centre com 
dins de la universitat com també a la societat en general. 
 
El projecte va partir d’una proposta seriosa amb uns objectius clarament definits i 
estructurats que s’han assolit en la seva major part. En la primera fase, es va fer 
un esforç gran per comunicar el projecte a tota la comunitat universitària i buscar 
el consens dels diferents departaments i serveis del centre. S’han desenvolupat 
accions amb coherència amb els objectius plantejats i, al llarg del procés, s’han 
anat documentant totes les accions realitzades i s’ha facilitat la informació a tots 
els actors implicats a través del grup creat al Campus Digital d’ATENEA. 
 
Quan finalitzi el programa formatiu, està previst realitzar una avaluació a través 
d’un qüestionari per conèixer l’opinió dels estudiants i si les seves expectatives 
han estat cobertes. També es farà una valoració de l’experiència amb el 
professorat implicat a través d’una reunió de treball. Fins al moment, el feedback 
que s’ha rebut ha estat molt positiu. 
 
Per a l’organització de les edicions futures del programa, caldra tenir en compte 
algunes mesures correctores de millora relacionades amb la captació d’estudiants 
i d’empreses.  
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En general, la captació d’estudiants es va iniciar massa tard. Idealment s’hauria de 
començar a fer-ne difusió un any abans. El coneixement suficient d’anglès ha sigut 
un obstacle per alguns dels estudiants del centre.  Tot i que al principi es pensava 
en un grup d’entre 15 i 20 estudiants, les universitats pioneres en l’EPS van 
recomanar que en la primera edició hi haguessin entre 10 i 15 estudiants i, com a 
màxim es tutoritzessin 4 projectes. 
 
En les properes edicions, també caldrà fer accions més intensives per a la 
captació d’empreses que ofeixin projectes per desenvolupar en el marc de l’EPS. 
Cal fer un esforç per comunicar millor al món empresarial els beneficis i la 
necessitat de la col·laboració entre la universitat i l’empresa en el marc de l’EEES. 
 
La col·laboració amb els agents externs com empreses i universitats permet 
millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants i,com a projecte innovador, l’EPS 
ha representat una oportunitat per establir noves sinèrgies i aliances amb el món 
empresarial. 
 
Un aspecte que també s’ha valorat positivament, és l’oferta d’accions de formació 
en el mateix centre. Tot i que en general, és preferible que no s’allarguin massa en 
el temps. Per això caldrà seguir treballant per facilitar la formació contínua tant del 
PDI com del PAS al centre. 
 
Les edicions futures de l’EPS seran més fàcils d’organitzar sobre la base del 
treball realitzat i l’experiència d’aquesta primera edició. Tot i així, per assegurar la 
continuïtat i sostenibilitat del programa caldrà integrar els processos específics de 
l’EPS dins la dinàmica ordinària del centre. 
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MEMÒRIA D’INDICADORS DE QUALITAT 
 
 
PARTICIPACIÓ 
 
Els indicadors de participació mesuren el número de persones que han col·laborat 
en algunes de les fases del projecte. 
 
PDI 
 
PDI inicialment interessat en participar en l’EPS 38 
PDI que ha assistit a algunes de les reunions del grup 
de treball acadèmic 

45 

PDI que ha participat en alguna de les accions 
formatives 

33 

PDI que va participar en el Seminari sobre 
internacionalització universitària 

8 

PDI que finalment s’ha implicat en la impartició de 
l’EPS 

14 

 
 
PAS 
 
PAS que ha assistit a algunes de les reunions del grup 
de treball de gestió 

9 

PAS que ha participat en algunes de les visites 
programades com a accions de Benchmarketing . 

8 

PAS que va participar en el Seminari sobre 
internacionalització universitària 

9 

 
  
COL·LABORACIONS EXTERNES  
 
Altres serveis/unitats de la UPC que han col·laborat 
amb el projecte 

7 

Organitzacions externes que han col·laborat amb el 
projecte 

3 

Universitats que han col·laborat amb el projecte 
 

8 

Empreses que han col·laborat amb el projecte 2 
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IMPACTE 
 
Els indicadors d’impacte mesuren la incidència externa que ha tingut el projecte, 
tant de relació amb els públics estratègics del centre (universitats i empreses) com 
també com a divulgació de l’activitat universitària. També s’adjunten les notes de 
premsa i les aparicions en premsa. 
 
Presentacions institucionals del projecte realitzades 12 
Universitats contactades durant la promoció del 
projecte 

124 

Nous acords bilaterals signats amb universitats 6 
Empreses contactades durant la promoció del projecte 8 
Actes organitzats en el marc del projecte 3 
Presentacions en congressos universitaris 4 
Articles divulgatius escrits 2 
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Actualitat UPC: Febrer 2008 
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e-informacions UPC: gener 2008.  
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El Diari de la Biblioteca: Gener-Febrer 2008 
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 Diari de Vilanova, 7 de novembre de 2007
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Perspectiva ADEG - Febrer 2008  
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Diari de Vilanova, 7 de desembre de 2007 


