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Universitat

Disponible en
https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/fitxers/marc-de-referencia/marc-upc/document-marc-per-el-

disseny/4_Marc%20Grau%20UPC.pdf

 Marc pel disseny dels plans d’estudi de Grau en la UPC

 Aprenentatge basat en competències 

 Set competències genèriques comuns ampliables a 10

 Competències específiques per àmbits i/o titulacions

 Tres nivells competencials 

 Itineraris competencials

 Competències genèriques i especifiques integrades

 Avaluació continua formativa i sumativa

 Dos o tres competències per assignatura 

 Mecanismes d’implementació, seguiment i avaluació 

de las competències específiques i genèriques

 Mecanismes de millora continuada
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Genèriques o transversals

Independents de la especialització 

(en la UPC)

Treball en equip

Comunicació eficaç oral i escrita

Us solvent dels recursos 
d’informació

Aprenentatge autònom

Esperit emprenedor e innovació

Sostenibilitat i compromís social

Tercera llengua

Àmbit del coneixement

Especialització  

Específiques

Lligades a una determinada titulació

Competències genèriques UPC
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Centre/Titulació

• Aprenentatge basat en competències

• Mapa de competències

• Itineraris competencials

• Coordinació competències

• Seguiment i avaluació del grau d’assoliment 

de les competències

• Dossier de competències de l’estudiantat
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Assignatura

 Definir objectius d’aprenentatge genèrics i específics

 Planificació temporal d’activitats formatives, dins i fora de l’aula

 Definir criteris de qualitat (rúbriques)

 Oferir oportunitats d’exercitar la competència

 Generar evidencies del grau d’assoliment de la 

competència (Lliurables de la assignatura)

 Donar feedback ràpid i freqüent (Avaluació formativa)

 Oferir oportunitats de millora

 Reflexionar i ajudar a elaborar plans de millora

 Seguiment i avaluació del Dossier d’aprenentatge de 

l’estudiantat
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Disponibles en

http://www.upc.edu/ice/portal-de-recursos/disseny-de-titulacions

Documentació suport ICE-UPC

• Guies per desenvolupar les competències 
genèriques en el disseny de titulacions. Dirigides als 
equips directius

• Quaderns de suport al professorat per integrar 
l’aprenentatge de las competències genèriques en 
les assignatures

• Monogràfics

• Avaluació

• Aprenentatge per competències

• Portafoli de l’alumnat

• Qualitat docent a l’aula
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Comunicació eficaç oral i escrita

 La competència genèrica de comunicació eficaç oral i 

escrita és la capacitat de comunicar-se de forma oral i 

escrita amb altres persones sobre els resultats de 

l’aprenentatge, de l’elaboració del pensament i de la presa 

de decisions, i de participar en debats sobre temes de la 

pròpia especialitat.

 De manera més concreta, es pot afirmar que és el conjunt de 

coneixements, habilitats i actituds necessaris per a la 

interpretació, la producció i la transmissió d'un missatge 

de manera eficaç i correcta, a través de canals i mitjans 

diferents i per a públics diferents.
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Primer nivell competencial

 Planificar la comunicació: generar idees i buscar 

informacions, seleccionarles i ordenar-les, fer esquemes, 

determinar el tipus de públic i els objectius de la 

comunicació, etc.

 Redactar textos amb un nivell bàsic de correcció 

ortogràfica i gramatical

 Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, 

títols, peus, llegendes, etc.

 Respondre adequadament quan se li formulin preguntes 

en una presentació oral
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Segon nivell competencial

 Redactar textos i documents: redactar esborranys i versions de millora d'un 

mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil 

adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació

 Redactar textos i documents amb un bon nivell de correcció ortogràfica i 

gramatical

 Utilitzar vocabulari tècnic específic

 Resumir de forma adequada

 Analitzar les dades mitjançant tècniques gràfiques

 Il·lustrar conceptes mitjançant gràfics, utilitzant correctament les convencions: 

format, títols, peus, llegendes...

 Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les seves presentacions orals 

(ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control del temps...)

 Escoltar atentament i respondre les qüestions de forma adequada en 

presentacions orals
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Tercer nivell competencial

 Redactar i revisar documents amb el format, contingut, 

estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el 

tipus de públic i els objectius de la comunicació

 Exposar i interpretar resultats segons diferents públics i 

objectius

 Argumentar de forma efectiva

 Elaborar gràfics professionals efectius per a públics i objectius 

diferents

 Utilitzar gràfics per explicar, interpretar, avaluar i argumentar 

informació

 Comunicar-se de forma clara i eficaç en una presentació oral 

utilitzant les estratègies i els mitjans adequats

 Analitzar, valorar i respondre les preguntes que se li formulin 

en una presentació oral
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Aprenentatge per competències

 Oportunitats d’exercitar la competència de comunicació oral

 Presentació oral de projectes, treballs, problemes, pràctiques, exercicis, ......

 Gravacions en vídeo amb o sense imatge

 Participació en debats, brainstorming, presa de decisions, .....

 Rebre retroalimentació de la evolució de l’assoliment de la 

competència 

 Professorat

 Estudiantat

 Analitzar models de treballs de diferents nivells de qualitat 

mitjançant criteris de qualitat o rubriques

 Analitzar altres treballs similars de companys/es (Coavaluació) o 

del propi estudiant/a (Autoavaluació) per tal de millorar
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 En que es poden ajudar Les Factories?

 Recollir evidencies del grau d’assoliment de l’estudiantat de la 

competència de comunicació oral

 Com es poden ajudar Les Factories?

 Servei de préstec

• Càmeres de vídeo de qualitat, webcam, etc

• Material auxiliar com trípodes, auriculars, etc.

 Serveis d’enregistrament de vídeo

• Gravacions en directe

• Auto enregistrament

La Factoria i les competències

Obrir Les Factories 

a l’estudiantat
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PUZLE: TREBALL EXPERTS

Segon nivell competencial: Exemple 

comunicació oral eficaç
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Activitat formativa

 Presentacions orals presencials ¿?
 20 alumnes x 10 minuts/alumne/a = 3,3 hores mínim!!!

 Inviable fer més d’una presentació por alumne/a

 Alternativa: gravació de la presentació en vídeo
 Facilita la realització de la activitat fora de classe

 L’alumne/a pot veure la seva presentació

 L’alumne/a pot repetir la gravació per millorar la, seguint així una estratègia 
de millora continua de la qualitat

 Activitat col·laborativa:
 Cada alumne/a prepara un vídeo amb una presentació oral del tema que li ha 

sigut adjudicat en el puzle 

 Els companys/es aprenen els continguts de la presentació i realitzen una 
avaluació formal de la seva qualitat d’acord amb uns criteris de qualitat. 

 Cada alumne/a ha de realitzar una versió millorada del vídeo tenint en 
compte les avaluacions rebudes. 

 La versió millorada es qualificada per part del professorat.
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Criteris qualitat (Rúbrica)

Criterio Descripción Puntuación 

Estructura 
(2,5 puntos) 

 El orador saluda a la audiencia y se presenta.  
 Hay una introducción en la que se exponen brevemente las ideas 

principales que se desarrollarán en la presentación. 
 Se desarrolla cada una de las ideas principales. Queda claro cuándo ha 

acabado una parte y empieza la siguiente. 
 El orador resume las ideas principales de la exposición. 

2,5  puntos si lo tiene todo 
1,25  punto si le falta uno de los aspectos 
0 puntos si le faltan dos o más aspectos 

Lenguaje verbal 
(2 puntos) 

 El orador pronuncia con claridad.  
 Modula adecuadamente el tono de voz para enfatizar lo importante. 
 Evita el uso reiterado de muletillas (¿vale?, ¿de acuerdo?, etc.). 

2 puntos si lo tiene todo 
1 punto si le falta uno de los aspectos 
0 puntos si le faltan dos o más aspectos 

Imágenes  
de soporte 
(2 puntos) 

 Las imágenes que acompañan a la exposición se ven con nitidez. 
 Las imágenes clarifican lo que se explica. 

2 puntos si lo tiene todo 
1 punto si le falta uno de los aspectos 
0 puntos si le faltan dos o más aspectos 

Contenido 
(2,5 puntos) 

 Se ha explicado con claridad la importancia y utilidad  del tema que se 
presenta. 

 Se han explicado los cuatro puntos relevantes del tema. 
(*)

 
 

2,5 puntos si lo tiene todo 
1,25 puntos si le falta uno de los aspectos 
0 puntos si le faltan dos o más aspectos 

Ajuste al 
tiempo 

(1 punto) 

 La presentación se ha ajustado al tiempo previsto (unos 10 minutos). 1 punto si dura entre 9’ y 11’ 
0,5 puntos si dura entre 8’ y 12’ 
0 puntos si dura menos de 8’ o más de 12’ 

(*)  

 
- Ficheros: leer de un fichero, escribir en un fichero, tratamiento de errores, extraer más de un dato de cada línea 
- Funciones: función, procedimiento, paso de parámetros y resultado, llamar a una función desde otra 
- Estructuras avanzadas: qué es un string, qué hace el método split, qué es una clase, listas de clases 
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PRESENTACIÓ ORAL PROJECTE

Segon nivell competencial: Exemple 

comunicació oral eficaç
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Activitat formativa

 Presentació oral del Projecte de Programació

 Representat aleatori del grup col·laboratiu

 Gravació vídeo per propi grup col·laboratiu

 Avaluació

 Coavaluació companys/es

 Avaluació professorat

 Mitjana companys/es-professorat

 Material per l’alumnat

 Criteris de qualitat

 Plantilla per la coavaluació de la presentació oral companys/es

"Ya tenéis lista la primera versión del proyecto (podéis 

incluso hacer una demo) y tenéis en mente lo que será 

capaz de hacer la versión final (en particular, las 

funcionalidades extras). Tenéis ante vosotros a las 

personas que pueden financiar la implementación de la 

versión final y compraros finalmente el producto. En 

diez minutos debéis convencer a la audiencia de que 

vuestro proyecto es el mejor y merece esa financiación 

para poder acabarlo."
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Rúbrica presentació oral Projecte

Criterio Descripción 
Estructura 

(2 puntos) 
1. El orador saluda a la audiencia y se presenta.  
2. Hay una introducción en la que se exponen brevemente las ideas principales que se 

desarrollarán en la presentación. 
3. Se desarrolla cada una de las ideas principales. Queda claro cuándo ha acabado una parte y 

empieza la siguiente. 
4. El orador resume las ideas principales de la exposición. 

Lenguaje 
verbal 

(1,5 puntos) 

1. El orador pronuncia con claridad.  
2. Modula adecuadamente el tono de voz para enfatizar lo importante. 
3. Evita el uso reiterado de muletillas (¿vale?, ¿de acuerdo?, etc.). 

Lenguaje 
Corporal 

(1,5 puntos) 

1. El orador mira a toda la audiencia. 
2. Se mueve con naturalidad, evitando balanceos corporales y otros tics. 
3. Señala adecuadamente en la pantalla cuando es necesario para clarificar el discurso. 

Imágenes 
de soporte 

(2 puntos) 

1. Las imágenes se ven con nitidez. El tamaño de la letra e imágenes es adecuado. 
2. Las imágenes clarifican lo que se explica. 

 

Contenido 
(2 puntos) 

1. Se ha explicado con claridad el objetivo de la presentación. 
2. Han quedado claras la funcionalidades del primer prototipo del proyecto 
3. Han quedado claras las funcionalidades que tendrá la versión final 

Tiempo 
(1 punto) 

1. La presentación se ha ajustado al tiempo previsto (unos 10 minutos). 
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PRESENTACIÓ ORAL DEL 

TREBALL FINAL 

Tercer nivell competencial: Exemple 

comunicació oral eficaç
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Activitat formativa

 Gravació de la presentació oral del Treball de la 

Assignatura (La Factoria CBL)

 Sessió de visionat dels vídeos dels companys/es

 Panel d’experts: Forums ATENEA

 Avaluació dels vídeos dels comanys/es

 Coavaluació (entre 3 i 4)

 Autoavaluació amb reflexió critica
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Recomanacions gravació vídeo

 Abans de fer la vostra presentació tingueu en compte que és mol recomanable que:

 Feu servir un tipus de lletra clar i eviteu, en la mesura del possible, els estils de fons itàliques 
(cursives) i subratllats. És convenient també utilitzar el tipus de lletra el més gran possible.

 Eviteu  els paràgrafs en majúscules

 Empreu la justificació a l’esquerra cada vegada que pugueu, centrant solament els textos per 
equilibrar visualment les gràfiques o les il·lustracions o els títols dels epígrafs

 Fragmenteu el text en blocs de text curts, cuidant els espais en blanc al voltant d’ells. 

 No és convenient que col·loqueu text per damunt de les fotografies o els dibuixos ja que es pot 
alterar l’estètica del conjunt. 

 Heu d’emprar els colors amb molta cura. Algunes combinacions figura-fons poden ser nefastes per 
la lectura d’un text.

 En quant a la roba que heu de fer servir és recomana que:

 Vestiu roba còmode que us faci sentir confortable

 Sigueu curosos amb l’excés de complements i joies. Poden produir reflexos efectes que distorsionin 
la visualització del vídeo.

 Vestiu de camises i samarretes llises. La roba a ratlles produeix distorsions en les imatges.

 Davant de la càmera:

 Eviteu els balancejos durant l’exposició ja que donen sensació de seguretat o nerviosisme

 Mantingueu una inclinació corporal cap endavant.

 Oferiu una orientació corporal directa i cara a cara.

 Gesticuleu adreçant-vos a l’audiència. 
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Rúbrica presentació oral

Criteri Descripció 
Llenguatge clar La tria de les paraules i l’estructura de les frases ha de ser apropiada al tema exposat. 

L’ideal és parlar amb frases curtes.  

Cal utilitzar l’argot tècnic tenint en compte el nivell de coneixement de l’audiència.  

Posició del cos i 
gesticulació 

L’orador resta dret, es mou amb naturalitat i no dóna l’esquena al públic.  

Evitarà gestos que distreguin (tics): fregar-se les mans, tocar-se les ulleres, mans a la butxaca, entre 

d’altres.  

Els moviments han de ser suaus i integrats en el què es diu; no han de distreure l’atenció de l’audiència ni 

comunicar un nerviosisme excessiu.  

Contacte visual El contacte visual amb l’audiència ha de ser gairebé permanent i s’ha de distribuir per tots els segments 

d’aquesta.  

No mirar contínuament les notes, la pissarra, la pantalla o una part concreta de l’audiència.  

D’altra banda, no passa res si l’orador/a consulta les notes en un moment donat.  

Mentre ho fa, restarà en silenci. 

Veu La veu ha de remarcar els punts i les pauses.  

L’entonació, el volum, el ritme, l’èmfasi, reforcen el missatge i ajuden a l’audiència a captar les idees 

importants. El contrari porta a la monotonia i l’avorriment.  

Cal fer pauses per separar les idees i amb més raó per separar els diferents apartats.  

Si l’orador utilitza en excés crosses com ara: vale?, si?, s’entén?, m’explico? és segur que farà poques 

pauses. 

Entusiasme, interès L’orador ha de mostrar interès pel tema a través dels moviments, la posició, la veu i les paraules 

escollides.  

El públic ha de percebre una actitud activa per part de l’orador.  

Si l’orador parla com si la presentació fos un tràmit o se’l nota insegur, cal penalitzar aquest criteri. 

Temps L’orador s’atendrà al temps donat.  

Part de la preparació consisteix en ajustar-se a aquest temps. 
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Escala valoració rúbrica

Escala de 
valoració 

Descripció 

Excel·lent Els criteris per a cada element es desenvolupen durant tota la 
presentació.  
Domina els diferents elements i mostra seguretat i interès per 
comunicar.  

Acceptable Alguns dels criteris no estan presents o no apareixen amb prou 
claredat.  
Denota certa manca de preparació i/o d’assaig. 

Insuficient La major part dels criteris no apareixen al llarg de la presentació.  
Els pocs que apareixen són fluixos.  
Mostra poca o nul·la preparació/assaig de la presentació. 
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Rúbrica per avaluar el contingut

Criterios para evaluar el contenido técnico de la presentación 

 Nivel de Calidad 

Criterio Bueno Suficiente Insuficiente 

Objetivo de la 
presentación 

El tema del trabajo de 
ampliación está claramente 
identificado y presentado. La 
presentación se ajusta 
totalmente al tema. 

El tema del trabajo de ampliación 
está identificado, pero es 
presentado en una manera que 
no es muy clara.  

El tema del trabajo de 
ampliación no queda  definido 
o se ha mezclado con otro 
tema. 

Estructura de la 
presentación 

Todos las partes y elementos 
que esperaba en una 
presentación están presentes. 
No encuentro a faltar ninguna 
parte. Como mínimo la 
presentación tiene un índice, 
un contenido y unas 
conclusiones. 

Falta una parte o elemento en la 
presentación.  

Falta más de una parte o 
elemento en la presentación. 

Conceptos técnicos La presentación muestra una 
clara y precisa explicación de 
los conceptos técnicos 
esenciales del tema.  

Uno o dos conceptos técnicos 
utilizados en la presentación del 
tema no han sido presentados o 
no de forma clara y precisa. 

Más de dos conceptos 
técnicos utilizados en la 
presentación del tema no han 
sido presentados de forma 
clara y precisa. 

Valoración del 
contenido técnico 

En la presentación se deja 
bien claro el tema. A partir de 
esta información creo que no 
tendría ninguna dificultad en 
explicar el tema a otro 
compañero. 

Creo que la presentación es 
buena aunque admite algunas 
mejoras. Entiendo bien lo que 
quiere explicar, pero si tuviese 
que explicar el tema, tendría que 
pedir alguna aclaración adicional. 

El planteamiento no es bueno.  
Si tuviese que explicar el tema, 
con esta información no sabría 
por donde empezar. 
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Conclusions

 Compromís institucional amb l’aprenentatge per competències

 Comunicar se oralment de forma eficaç es una competència genèrica 

obligatòria en la UPC

 Assignatures

 Cobreixen competències genèriques i específiques

 Planificar activitats formatives avaluables per verificar el grau d’assoliment de 

les competències genèriques.

 Oportunitats per exercitar la competència

 Generar evidències

 Donar retroalimentació ràpida i freqüent

 Donar oportunitats de millora

 La Factoria

 Suport per generar evidències sobre el grau d’assoliment de les 

competències genèriques especialment la comunicació oral eficaç

Complir amb el compromís 

entre la Universitat i la Societat



www.upc.edu
www-ice.upc.edu

Gràcies per la seva atenció

Contactar: isabel@ac.upc.edu


