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1. Punt de partida
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2. Presentació de la Guia. Publicació

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i 
Arquitectura

Autors: Elisabet Golobardes i Leandro Madrazo (coordinadors)
Editorial: AQU Catalunya 
Col·lecció: Guies d'avaluació de competències 
Coordinació de la col·lecció: Sebastián Rodríguez i Anna Prades
Idioma: català
Número normalitzat: B-9.131-2009
Vegeu a http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_enginyeria_arquitectura.html

Guía para la evaluación de competencias en el área de Ingeniería y 
Arquitectura

Autores: Elisabet Golobardes y Leandro Madrazo (coordinadores)
Idioma: castellano
Número normalizado: B-27.204-2009
Ver a http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_enginyeria_arquitectura_es.html

Guia Enginyeria i Arquitectura

http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_enginyeria_arquitectura.html
http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_enginyeria_arquitectura_es.html
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2. Presentació de la Guia. Índex

Capítol 1. Competències: concepte, classificació i avaluació.

Capítol 2. Competències en l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura.

Capítol 3. Disseny d'una titulació amb competències. Protocol.

Capítol 4. Procediments d'avaluació de competències d'un bloc 
formatiu. Exemples.

Annexos 
Annex 1. Competències transversals segons Tuning
Annex 2. Competències específiques d’Arquitectura
Annex 3. Metodologies i activitats formatives
Annex 4. Estudi sobre les tipologies d'assignatures

ÍNDEX de la Guia

Guia Enginyeria i Arquitectura
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3. Competència

La competència és la combinació d’habilitats, actituds 
i coneixements necessaris per desenvolupar una 
tasca de manera eficaç.

Les competències es demostren en l’acció i, per tant, 
només són avaluables en tant que hi hagin 
activitats que impliquin que es duguin a terme.

Les competències són apreses i es desenvolupen a 
partir d’activitats que permeten integrar habilitats, 
actituds i coneixements anteriorment potser de 
manera separada.

Competència [Vegeu Capítol 1]

Guia Enginyeria i Arquitectura
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4. Competències a Enginyeria i Arquitectura

Competències genèriques / 
transversals

– Estudis de propòsit general 
(Projecte Tuning, Projecte 
Reflex, Gen Y)

– Estudis en l’àmbit 
d’Enginyeria (e.g. CDIO 
syllabus)

– Estudis en l’àmbit 
d’Arquitectura (e.g. Estudi 
ENHSA)

Competències específiques

– Model professional 
consolidat

– Existència d’una legislació / 
atribucions professionals

– Caràcter dinàmic de les 
activitats professionals

Guia Enginyeria i Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Protocol

Pas 1. Definició d’estratègies per dissenyar i implementar la titulació. 

Pas 2. Anàlisi del marc competencial aplicat a l’àrea de la titulació.

Pas 3. Anàlisi de l’estat previ a la implantació.

Pas 4. Disseny del mapa de competències de la titulació. 

Pas 5. Definició dels blocs formatius i espais d’ensenyament i aprenentatge. 

Pas 6. Sistemes d’avaluació de les competències per cada bloc formatiu i 

per la titulació. 

Passos a seguir:

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas1

Pas 1. Definició d’estratègies per dissenyar i implementar la titulació
Objectiu: en el disseny d’una nova titulació, el primer pas que cal fer és analitzar, d’una 

manera global, el que implica la creació d’un model pedagògic que promou la 
transparència, la transferibilitat i la mobilitat en el sistema educatiu com és l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. Cal estudiar els canvis en l’enfocament del procés d’ensenyament - 
aprenentatge que busquen posar el focus en l’alumne i emfatitzar el seu procés 
d’aprenentatge durant la vida (Long Life Learning). Això comporta necessariament, canvis 
en els continguts educatius i en el sistema d’avaluació, que ara es centrarà en els resultats 
d’aprenentatge i de les competències adquirides.

Agents implicats: l’estratègia per dur a terme aquests canvis hauria de funcionar en dues 
direccions: top-down i bottom-up. Els òrgans directius poden organitzar reunions 
explicatives amb tot el professorat, i amb els responsables de cada bloc formatiu (mòdul, 
matèria o assignatura). D’altra banda, dins de cada unitat docent (departament, àrea, 
matèria, assignatura) s’hauria d’iniciar un procés de debat sobre els canvis que comporta el 
nou model. Tanmateix, fóra convenient implicar l’alumnat en aquest procés des del principi, 
encara que sigui a través dels seus delegats.

Instruments: el Capítol 1 d’aquesta guia, el projecte Tuning, i qualsevol altra documentació 
complementària que es cregui oportuna, adequadament resumida i explicada per fer-la més 
assequible als diferents agents. 

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 2

Pas 2. Anàlisi del marc competencial aplicat a l’àrea de la titulació
Objectius: 
• Cal determinar la llista de competències transversals (genèriques) i específiques que 

es volen treballar en la titulació. És necessari considerar l’assoliment progressiu de les 
competències al llarg dels diferents nivells educatius –Grau, Màster i Doctorat– tal com 
contemplen els descriptors de Dublín. 

• Donat que en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura la majoria de les titulacions estan 
regulades, cal tenir en compte les directives i lleis que fixen les responsabilitats 
professionals. D’altra banda, cal identificar quines activitats podria portar a terme el titulat 
a partir de l’adquisició de noves competències que resultin del nou pla d’estudis.

• Cal tenir present que en una titulació és difícil assolir totes les possibles competències 
transversals i molt menys totes elles en cadascun dels blocs formatius. Per tant, en la 
selecció i valoració de les competències es manifesta el perfil propi que cada  
institució vol donar a la titulació.

Agents implicats: els òrgans directius i les comissions acadèmiques encarregats de la 
implantació dels nous plans d’estudi i l’avaluació de les competències.

Instruments: el Capítol 2 d’aquesta guia, juntament amb els llibres blancs, les directives que 
regulen les distintes professions, informes sobre l’activitat professional, enquestes 
realitzades per organitzacions professionals (col·legis, cambres, etc.) i qualsevol altra 
documentació complementària que es cregui oportuna.

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 3

Pas 3. Anàlisi de l’estat previ a la implantació
Objectius:
• En l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura, que compten amb titulacions ja establertes, és ben 

possible que s’hagi d’adaptar un pla d’estudis existent, al nou Espai Europeu d’Educació 
Superior, més que crear-ne una nova. 

• En aquest cas, caldria fer una anàlisi del pla existent per tal d’implantar el nou 
sistema basat en competències. Es pot iniciar un procés de reflexió per identificar les 
competències implicades en cada bloc formatiu i la seva rellevància segons l’opinió dels 
docents. Del conjunt de reflexions es pot extreure conclusions per plantejar els canvis 
oportuns com, per exemple, potenciar algunes competències, introduir-ne de noves, i/o 
crear itineraris competencials.

Agents implicats: els òrgans directius encarregats de la implantació dels nous plans d’estudi 
i de l’avaluació de competències i els professors responsables dels blocs formatius 
(mòduls, matèries o assignatures).

Instruments: enquestes (formularis on-line, documents recollits a través de l’email, etc.) i 
reunions. Resums comparatius dels resultats de les enquestes, sintetitzats amb gràfics i 
diagrames, per fer-los més comprensibles.

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura



Exemple de competències valorades de manera diferent segons el punt de vista (assignatura 
versus titulació). Enginyeria Informàtica (segon cicle).

Les dades es van obtenir d’enquestes al professorat sobre les assignatures i les titulacions.

Es van aplicar tècniques de mineria de dades (clustering).

EXEMPLE – Pas 3 ASSIGNATURA versus TITULACIÓ

Competència Importància 
Titulació 

Importància 
Assignatures 

Coneixements bàsics de la professió Alta Mitjana 

Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua Alta Mitjana 

Habilitat per treballar en un context internacional Mitjana Baixa 

Preocupació per la qualitat i millora contínua Alta Mitjana 

Coneixements de les responsabilitats i valors dels 
enginyers 

Alta Mitjana 
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 4

Pas 4. Disseny del mapa de competències de la titulació
Objectius: tot i que la globalitat de les competències s’assoliran en finalitzar la titulació, cal 

determinar quines competències es treballen en cada bloc formatiu i en quina  
profunditat s’espera assolir-les en cadascun d’ells. Amb aquesta finalitat, es pot dissenyar 
un mapa de competències que relacioni els blocs formatius –mòduls o matèries o 
assignatures– amb les competències, tot indicant els nivells que es volen assolir per a cada 
competència en cadascun dels mòduls.

Agents implicats: els òrgans directius encarregats de la implantació dels nous plans d’estudi 
i de l’avaluació de competències.

Instruments: enquestes i reunions. Sistemes d’informació on-line que permetin analitzar i 
visualitzar la informació de múltiples formes.

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura



EXEMPLE – Pas 4 MAPA DE COMPETÈNCIES

TITULACIÓ  
(e.g. GRAU)  

 Bloc formatiu  
(e.g. assignatura) 

Competència 1 ... Competència i ... Competència n 

CURS 1 

Assignatura 11 1  0  1 
Assignatura 12 1  1  0 
 .... ....  ....  .... 
Assignatura 1N1 1  0  0 

CURS 2 
Assignatura 21 0  0  0 
... ....  .... ....
Assignatura 2N2 0  0  0 

CURS 3 
Assignatura 31 2  1  0 
... ....  ....  .... 
Assignatura 3N3 2  2  1 

CURS 4 
Assignatura 41 0  0 1
... ....  ....  .... 
Assignatura 4N4 2  0 1

 

Exemple d’un mapa de competències genèric per a una titulació de Grau.

15 21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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Mapa de competències genèriques 
de l’àrea d’Arquitectura

EXEMPLE – Pas 4 ANÀLISI DE LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 
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EXEMPLE – Pas 4 ANÀLISI DE LES COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Mapa de competències específiques en 
l’àrea d’Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 5

Pas 5. Definició dels blocs formatius i espais d’ensenyament i aprenentatge
Objectius:
• Una vegada fet el disseny del mapa de competències, cal fer tota la implementació 

necessària, per cada bloc formatiu, per tal de garantir el desenvolupament progressiu i 
l’assoliment final de cadascuna de les competències per part de l’alumne en finalitzar els 
estudis. A més dels blocs formatius ja establerts –mòduls, matèries i assignatures– caldrà 
dissenyar nous espais d’ensenyament i aprenentatge sorgits de les noves formes de 
vincular i organitzar les competències al llarg del nou pla d’estudis.

• Pel que fa als models ja establerts, s’hauran d’elaborar “fitxes” per a cada bloc formatiu 
(primer pensant a nivell de mòdul, refinant per a cada matèria i concretant en les 
assignatures), descrivint les diferents característiques que el defineixen (vegeu els exemples 
que es mostren en el Capítol 4). 

• Pel que fa als nous espais formatius, caldrà proposar metodologies que propiciïn la 
interrelació entre assignatures vinculades a través de competències (treballs col·laboratius, 
models d’aprenentatge basats en projecte, portafolis).

Agents implicats: el responsable i el professorat del bloc formatiu coordinadament amb els 
òrgans directius encarregats de la implantació dels nous plans d’estudi i de l’avaluació de 
competències.

Instruments: reunions dels docents implicats, amb el suport de personal especialitzat en 
mètodes pedagògics.

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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EXEMPLE – Pas 5 NECESSITAT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ



20

5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 6

Pas 6. Sistemes d’avaluació de les competències per cada bloc formatiu 
i per la titulació
Objectiu: finalment cal descriure com es durà a terme l’avaluació de les competències per cadascun 

dels blocs formatius (mòdul, matèria o assignatura) i espais d’aprenentatge. Tanmateix, cal 
avaluar globalment el conjunt de competències que l’estudiant ha assolit en finalitzar els estudis. 
Les competències es van adquirint de manera progressiva en diferents moments de la titulació, però 
també abans i després, depenent de cada competència (aprenentatge al llarg de la vida – long life 
learning).

Agents implicats: responsables acadèmics de la titulació, docents i discents, avaluadors externs 
(professionals exercint de crítics en els tribunals dels Treballs Finals de Titulació, etc.). 

Instruments: metodologies com peer-reviewing, portafolis, exàmens, treballs en equip, entre 
d’altres. Globalment, tots els instruments utilitzats en els passos anteriors. Finalment, ha d’haver-hi 
una junta d’avaluació que determini la qualificació final de l’alumne, per exemple, pel que fa a un 
treball final de carrera. 

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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5. Disseny d’una titulació amb competències. Pas 6

Qualificació final de les competències adquirides a la titulació
• Suposem que volem qualificar una Competència X, la qual ha estat avaluada en Y 

assignatures (o blocs formatius) obtenint Y qualificacions parcials.

• Suposem que les competències s’han qualificat en 5 nivells (A = molt bé; B = bé; C = 
regular; D = just; i E = no assolit).

• Per exemple, la qualificació final pot basar-se en regles ad hoc:
1. Si com a mínim el 80% de les Y qualificacions parcials obtingudes corresponen a 

una mateixa nota (per exemple, una A), la nota final per a la Competència X serà 
aquesta nota (és a dir, una A).

2. Altrament, significa que no hi ha consens en la nota de la competència, en aquest 
casos caldrà establir regles de l’estil “la majoria”. Així doncs, si per exemple la 
Competència X ha obtingut 2A, 3B, 1C, la nota final podria ser una B.

3. Altrament, si ens trobem davant d’un “empat”, es podria decidir pel “punt mig”. 
Per exemple, si la Competència X ha obtingut 2A, 2B, 2C, la nota final podria ser 
una B.

4. Altres.

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

Què implica per a un professor dissenyar i 
impartir un bloc formatiu amb competències? 

• Conèixer el mapa de competències de la titulació a 
la qual pertany

• Descripció del bloc formatiu (matèria o assignatura)
• Què és una rúbrica?
• Avaluació de les competències (disseny de les 

rúbriques)

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

Mapa de competències

21 de gener de 2010

TITULACIÓ  
(e.g. GRAU)  

 Bloc formatiu  
(e.g. assignatura) 

Competència 1 ... Competència i ... Competència n 

CURS 1 

Assignatura 11 1  0  1 
Assignatura 12 1  1  0 
 .... ....  ....  .... 
Assignatura 1N1 1  0  0 

CURS 2 
Assignatura 21 0  0  0 
... ....  .... ....
Assignatura 2N2 0  0  0 

CURS 3 
Assignatura 31 2  1  0 
... ....  ....  .... 
Assignatura 3N3 2  2  1 

CURS 4 
Assignatura 41 0  0 1
... ....  ....  .... 
Assignatura 4N4 2  0 1

 

Guia Enginyeria i Arquitectura
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

Disseny d’un bloc formatiu (matèria o assignatura) amb competències:

• Nombre de crèdits ECTS (caràcter troncal, obligatori o optatiu)
• Durada i ubicació temporal 
• Coneixements previs
• Descripció
• Objectius vinculats amb les competències i els corresponents 
resultats d’aprenentatge
• Continguts
• Metodologies
• Activitats formatives
• Avaluació de les competències 
• Referències bibliogràfiques i material complementari 
• Comentaris addicionals

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura



25

EXEMPLE DESCRIPCIÓ D’UNA ASSIGNATURA 
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

Rúbrica

21 de gener de 2010

Rúbrica genèrica per avaluar l’activitat _________
No adquirit (E) Malament (D) Regular (C) Bé (B) Molt bé (A)

Competència 
________

Una rúbrica és un instrument de mesura en el qual s’estableixen 

criteris i estàndards per nivells, mitjançant la disposició d’escales, 

que permeten determinar la qualitat de l’execució dels estudiants 

en unes tasques específiques.

Serveix per qualificar ítems complexos, imprecisos i subjectius, per 

tant serà ideal per valorar l’adquisició de competències.

Guia Enginyeria i Arquitectura
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

21 de gener de 2010

Nivells d’una rúbrica
Qualificació Descripció

Nivell 5: Molt bé

 

(A)

- Nivell excel·lent de desenvolupament
- Resposta completa
- Explicacions molt clares dels conceptes
- Dóna bons exemples
- Proporciona més informació

 

de l’ensenyada

 

a classe
- Sense errors
- Molt recomanable

Nivell 4: Bé

 

(B)

- Bon nivell de desenvolupament
- Respostes bastant completes
- Comprensió

 

dels conceptes
- Proporciona informació

 

relacionada amb l’ensenyada

 

a classe
- Mínim nivell d’errors

Nivell 3: Regular (C)

- Nivell de desenvolupament estàndard
- Respostes amb certa confusió
- Comprensió

 

incompleta o parcialment correcta
- Proporciona informació

 

incompleta en relació

 

als conceptes explicats a 
classe

Nivell 2: Malament (D)

- Nivell de desenvolupament per sota de l’esperat
- Demostra poca comprensió

 

dels conceptes
- Falten molts dels requeriments en les respostes
- Utilització

 

incorrecta del vocabulari específic 
- Molts errors

Nivell 1: Molt malament / No 
assolit (E)

- No satisfà

 

cap dels requeriments de l’activitat
- No comprèn el problema
- Omet les parts fonamentals dels conceptes
- Presenta conceptes erronis
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6. Disseny d’una matèria avaluant competències

21 de gener de 2010

RÚBRICA PER AVALUAR LA PARTICIPACIÓ EN EL LABORATORI (Mesures electròniques)
COMPETÈNCIA Molt malament (E) Malament (D) Regular (C) Bé (B) Molt bé (A)

Resolució de 
problemes

No sap aplicar els 
conceptes teòrics per 
la resolució dels 
problemes o bé no ha 
utilitzat cap 
metodologia.

S’han detectat 
deficiències 
relatives a 
l’aplicació dels 
coneixements 
teòrics per la 
resolució dels 
problemes o bé la 
utilització 
d’aspectes 
metodològics és 
poc rellevant.

Ha aplicat amb 
alguna deficiència 
els coneixements 
teòrics per la 
resolució dels 
problemes o bé 
s’ha detectat 
alguna mancança 
en els aspectes 
metodològics.

Sap aplicar 
correctament els 
coneixements 
teòrics per la 
resolució dels 
problemes i ho ha 
complementat 
correctament amb 
aspectes 
metodològics.

Ha aplicat molt bé 
els seus 
coneixements 
teòrics per la 
resolució dels 
problemes així com 
molt correctament 
els aspectes 
metodològics 
necessaris.

Organització i 
planificació

No ha planificat, 
organitzat ni gestionat 
el temps i recursos 
correctament.

S’han detectat 
força mancances 
en la planificació, 
organització i gestió 
del temps i 
recursos.

S’ha detectat 
alguna mancança 
en la planificació, 
organització i gestió 
del temps i 
recursos.

Ha planificat, 
organitzat i 
gestionat el temps i 
recursos 
correctament.

Ha planificat, 
organitzat i 
gestionat tant el 
temps com els 
recursos molt 
correctament.

Treball en equip

S’ha detectat un 
individualisme i 
mancança d’aptituds 
per al treball en equip, 
així com una falta 
important d’implicació 
en el grup de treball.

Li costa treballar en 
equip o no s’implica 
en el grup de 
treball.

Hi ha poca 
implicació en el 
grup de treball i el 
treball en equip ha 
estat mínim.

Sap treballar en 
equip i s’ha implicat 
en el grup de 
treball.

Sap treballar molt 
bé en equip i ha 
demostrat molt 
bona implicació en 
el grup de treball.

Guia Enginyeria i Arquitectura
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7. Exemples d’avaluació de competències d’un bloc 
formatiu a la Guia (Capítol 4)

Exemples ENGINYERIA:
• Processament digital d’imatges
• Àlgebra lineal
• Mesures electròniques
• Sistemes de procés digital

Exemples ARQUITECTURA:
• Sistemes de representació
• Construcció
• Fonaments de projectes
• Àmbits transversals d’avaluació: Projectes d’Arquitectura i d’Enginyeria 

de l’edificació

21 de gener de 2010Guia Enginyeria i Arquitectura



Reflexions que es poden fer a partir del procés de redacció de la guia:

• El procés de Bolonya no és cap model o norma reguladora: ens 
marca un horitzó cap el que podem avançar...

• En aquest procés s’han de tenir clars els objectius a assolir; cal 
revisar periòdicament els objectius.

• Cal implicar a tots els actors en aquest procés de transformació del 
model d’ensenyament: alumnes, professorat i òrgans directius.

• Canviar el sistema d’avaluació comporta canviar els continguts i 
els mètodes d’aprenentatge.

• Cal que prevalgui el sentit comú en tot aquest procés: no es tracta 
d’inundar d’informació a alumnes i professors, ni de convertir als 
professors en gestors d’informació... 

• Cal ser visionaris i realistes al mateix temps. El que volem és 
millorar l’ensenyament.

30 21 de gener de 2010

8. Reflexions
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Han estat molts els docents que han fet possible l’elaboració d’aquesta guia posant el seu granet de 
sorra... 

Volem agrair la participació dels professors de l’àmbit d’Enginyeria: Francesc Alías, David Badia, 
Miquel Àngel Barrabeig, Pau Bergadà, Ester Bernadó, Joan Camps, Xavier Canaleta, Mireia 
Castanys, August Climent, Albert Cubeles, Laia Cugota, Albert Fornells, Francesc X. Francesch, 
Álvaro Garcia, Carles Giol, Tristana Giraud, Elisa Martínez, David Miralles, José Antonio Montero, 
M. Antonia Mozota, Joan Navarro, Francisco Javier Pajares, Joan Ramon Regué, David Riu, 
Juan Pablo Rodríguez, Maria del Mar Roselló, Francesc Teixidó, David Vernet, Lluís Vicent, Eva 
Villegas i a tots aquells professors i professores que van participar en les diferents enquestes que 
els hi vam passar.  

Així mateix volem agrair la participació dels professors i col·laboradors de l’àmbit d’Arquitectura: 
Rafael Alcayde, Juan Briz, Carles Campanyà, Josep Crespo, David Fonseca, Aleix Gimeno, 
Mariana Guibourg, Mario Hernández, Lisa Kinnear, Núria Martí, Miquel Mateu, David Miralles, 
Josep Olivé, Anton Pàmies, Enric Peña, Pau Pérez, Arcadi Pla, Aran Prades, Isabela de  
Rentería, Kris Scheerlinck, Sergi Serra, Robert Terradas, Kees Vangorsel, Montserrat Villaverde i 
Mireia Vinyoles.

Bona part de la recollida i del procés de les dades no hauria estat possible sense la col·laboració tant 
del Secretari acadèmic com del Centre de Serveis Informàtics. Volem agrair especialment a 
Javier Ancín, Francesc X. Francesch, Jordi Margalef i Albert Seco la seva participació.

Finalment, volem agrair les pacients revisions del document que ha realitzat la Sara Catalán.

31 21 de gener de 2010
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Gràcies per 
la seva 

atenció!!!



Jornada organitzada per 
ICE – UPC 

Presentació de la Guia per a l’avaluació de 
competències en l’àrea d’Enginyeria i 
Arquitectura, AQU Catalunya (2009)

Elisabet Golobardes i Leandro Madrazo (coordinadors)
La Salle – Universitat Ramon Llull

ICE-UPC, 21 de gener de 2010
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