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Marc institucional 

Els principals agents implicats són els estudiants ja que per joventut i per volum de personal 
dins de la universitat són el conjunt més important a sensibilitzar i a la vegada el més prepa-
rat per fer ús d’aquesta idea. D’altra banda, el fet de que aquest projecte pretén reportar un 
canvi en el futur, invita a pensar que són els estudiants el conjunt més interessant per tenir 
en compte. També val a dir que no només els estudiants podrien utilitzar l’aparcament de 
bicicletes, també el professorat, el PAS i el PDI podrien fer-ne ús. Hi ha un al·licient sobre el 
fet de que el mateix professorat faci ús d’unes instal·lacions d’aquest tipus ja que segura-
ment és una manera interessant de donar exemple a estudiants més escèptics respecte 
aquest tema. És una altra manera d’educar, aquesta fora de l’aula. 

Hi hauria una altra tasca reservada als estudiants que consistiria en col·laborar amb 
l’organització del projecte, per mitjà de voluntaris i becaris que s’encarreguin del control i el 
funcionament de l’aparcament. 

 

Recursos 

A continuació s’intenta explicar com s’aplicaria el projecte esmentat. 

Partint del supòsit de que cada facultat disposés d’un espai habilitat com a pàrquing de bici-
cletes com el que demana aquesta memòria, el funcionament d’aquest seria relativament 
senzill. Des d’aquí es proposa que en el moment en que un usuari arriba amb bicicleta a la 
seva facultat, aquest es dirigeix al respectiu aparcament per deixar-hi la bici. A continuació, 
l’individu s’identifica amb el carnet de la UPC i l’encarregat de controlar l’aparcament (sigui 
voluntari que col·labora per fraccions de temps o un becari que treballa un nombre d’hores a 
la setmana) introdueix la identitat de l’usuari a una base de dades que permetria saber en tot 
moment de qui és cada bicicleta aparcada. A l’hora de recuperar la bicicleta, l’usuari s’hauria 
de tornar identificar i poder així recollir la seva bicicleta. D’aquesta manera s’asseguraria el 
bon estat de les bicicletes i s’evitarien desperfectes i robatoris. 

En tema de costos del projecte, caldria contemplar dos parts diferenciades.  

El cost econòmic necessari per la construcció de l’aparcament de bicicletes és força relatiu. 
Tot i així no ha de ser una despesa molt important si comparem amb el pressupost que té 
una facultat o un campus sencer. La universitat hauria de donar un espai per a la construc-
ció, val la pena pensar que l’espai per aparcar un gran nombre de bicicletes equival a l’espai 
necessari per aparcar un reduït nombre de cotxes, per tant, les facultats no haurien de ser 
massa reticents a un millor aprofitament de l’espai. Una vegada feta la petita obra i donació 
de l’espai, no hi hauria cap altre cost addicional que el sou del becari que controli el funcio-
nament del esmentat aparcament. 

El cost temporal que reclama un projecte d’aquestes característiques és força gran ja que 
l’assoliment de l’objectiu principal tardaria un cert temps a arribar. El fet d’intentar canviar els 
hàbits d’una població (encara que sigui relativament petita, com és una facultat) és un pro-
cés llarg. Arribar a produir un efecte educatiu relacionat amb el compromís social pot ser un 
procés encara més llarg. D’altra banda, cal dir que no és possible anticipar-se a la reacció 
que tindrà la comunitat universitària vers una iniciativa d’aquest tipus. 

Hi ha un apunt que cal tenir en compte; hi ha algunes facultats que són més propenses a 
acceptar iniciatives com aquesta. Aquestes facultats són segurament les que es troben en 
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nuclis urbans densos i amb habilitació de carrils bici pròxims. Un exemple serien els dos 
campus, nord i sud, de la zona universitària de Diagonal o  també serien un bon exemple les 
facultats de l’escola industrial del carrer Urgell. En altres facultats més allunyades de centres 
de població densos, una iniciativa d’aquest tipus segurament no tindria el mateix impacte. 

Un últim apunt remarcable és la inexistència d’un cost ambiental, just al contrari, ens trobarí-
em davant d’un guany en termes ambientals ja que un efecte directe de l’ús de la bicicleta 
en comparació a l’ús del cotxe o la moto seria la reducció de la contaminació ambiental i 
acústica de la zona. 

 

Valoració 

De cara a valorar el projecte proposat, s’ha fet ús de l’eina DAFO, un simple sistema per inten-
tar determinar els diferents impactes positius i negatius amb els que compta la iniciativa. 

 Fortaleses Debilitats 

Anàlisi 
intern 

· Iniciativa local amb rerefons global. 
· Promoure i facilitar l’ús de la bicicleta. 
·Educació rebuda per la universitat més enllà del 
coneixement acadèmic. 

· Per diferents circumstàncies no tothom pot 
fer ús de la bicicleta. 

 Oportunitats Amenaces 

Anàlisi 
extern 

· Bicicampus 
· Bicing 
· Bona xarxa de carrils bici 

·Falta de motivació per part de la comunitat 
universitaria. 

 

En conclusió, pensar que aquest és un projecte realment aplicable, un projecte petit i pensat 
per ser aplicat localment a cada facultat/campus. Només cal una mica d’esforç i motivació i 
el resultat pot ser exel·lent. Canvi social des de les universitats ja que aquestes donarien 
exemple i coneixement més enllà del purament acadèmic. 

 

Perspectives de futur: 

Suposant que la realització d’aquest aparcament per a bicis es fa efectiu en els campus uni-
versitaris, s’espera un futur en el que la comunitat universitària tendeix a fer ús de mesures 
de transport sostenible. Millora la qualitat de l’ambient universitari i es crea una aportació de 
coneixement entre professors i estudiants que va molt més enllà del purament acadèmic. En 
el cas d’assolir l’objectiu final que representa fer que el compromís social i la sostenibilitat 
siguin competències transversals en l’àmbit de la UPC, perquè no intentar fer el salt a la 
societat general? Es podria arribar a una situació que permetés dinamitzar la societat en 
matèria de sostenibilitat i que les universitats fessin el paper d’embrions o llavors per on 
desenvolupar aquestes iniciatives. 

En quant al projecte en si, un cop començat, no cal fer res més que assegurar la seva conti-
nuïtat, promoure’n l’ús i vetllar pel seu bon funcionament. En el cas de que esdevingui un 
èxit important, es podria mirar d’ampliar les places d’aparcament o buscar nous espais per 
crear-ne de nous. 
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A.02.04.  PROJECTES EN EQUIPS DE TREBALL MULTIDISCIPLINARIS - SINDARA MORENO (ESF-UNI) 

 

Definició 

La competència genèrica treball en equip multidisciplinari és la capacitat de treballar com 
a membre d'un equip, format per un conjunt de persones amb diferents formacions acadè-
miques i experiències professionals, bé com un membre més o bé fent tasques de direcció 
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la res-
ponsabilitat, tot assumint compromisos i considerant els recursos disponibles. 

 

Idea 

Formació d’equips de treball multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes acadèmics. 

 

Objectius 

• Treballar cooperativament en un equip format per persones  enteses en diferents àmbits 

• Creació de projectes més complerts 

• Equiparar el mètode de realització de projectes universitaris al de la realitat “laboral” 

• Fomentar la interacció entre diferents centres universitaris i/o universitats 

 

Marc institucional 

Diferenciem els  agents implicats en aquesta  iniciativa en el col·lectiu encarregat de la seva 
organització i l’encarregat de la seva execució.  S’exposen a continuació els diferents tipus 
de col·lectiu tot identificant lla funció que duen a terme. 

Col·lectiu encarregat de l’organització de la iniciativa 
Departament de l’assignatura  Plantejament de projectes 
Departament de projectes multidisciplinars Contacte amb altres carreres, centres o universitats 
PAS Gestió 
Direcció Aprovació 
Col·lectiu encarregat de l’execució de la iniciativa 
Alumnat Membres de l’equip de treball 
Professors Consultors i avaluadors 

 

Recursos 

Es determinen  els recursos necessaris per dur a terme la iniciativa de realització de projec-
tes amb equips de treball multidisciplinari en funció de la magnitud del cost econòmic i tem-
poral, tot diferenciant dues fases de la implementació de la iniciativa. 
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Fase 0: prèvia a la implementació 
Acció Cost temporal Cost econòmic 
Establiment de contactes entre diferents carreres,centres i/o 
universitats 

? ? 

Creació d’un departament per a la direcció i organització dels 
projectes universitaris 

? ? 

Fase 1: Organització 
Acció Cost temporal Cost econòmic 
Plantejament de projectes anuals ? ? 
Tancament de lligams anuals amb diferents carreres,centres 
i/o universitats 

? ? 

Fase 2: Execució 
Acció Cost temporal Cost econòmic 
Establiment del grup del grup de treball Inclòs en assignatura 0 
Seguiment del grup de treball Inclòs en assignatura 0 
Recursos materials per a la realització del projecte - variable 

 

Valoració 

Anàlisi DAFO FORTALESES DEBILITATS 

Anàlisi intern Abastiment del camp del projecte 
més ampli 
Obtenció d’un projecte complert 
segons els diferents aspectes trac-
tats 

 

 OPORTUNITATS AMENACES 

Anàlisi extern Aplicació de nou concepte de treball 
en equip 
Obtenció d’aptituds per a la realitza-
ció de treballs en equip amb perso-
nes especialitzades en diferents 
temàtiques 

Possibles diferenciacions d’ interes-
sos entre entitats d’on provenen els 
estudiants 

 

Perspectives de futur 

Aquesta iniciativa té un camp d’aplicació molt ampli. Seria convenient fer una prova pilot on 
es creessin equips de treball multidisciplinaris amb alumnes que cursessin carreres diferents 
en un mateix centre.  Desprès del resultat de la prova pilot és podrien formar equips de tre-
ball amb altres centres de la mateixa universitat, i finalment amb altres centres de diferents 
universitats.  
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A.02.05. BORSA DE LLIBRES - OLEGUER LLIMONA (ESF-UNI) 

 

Aquesta proposta forma part d’una iniciativa potenciada per STEPestudiants que pretén po-
tenciar i donar veu a diverses idees que busquin millorar la universitat, amb la intenció de 
que algun dia es puguin dur a terme. Tota proposta ha de ser vista, doncs, amb termes de 
viabilitat i eficàcia, i consegüentment és fonamental definir prèviament quin és el nostre ob-
jectiu, la direcció per a la qual podem ser més eficaços o menys. 

Partim per tant de la pregunta quina és la universitat que volem?, o quines bases podem 
definir sobre la universitat que volem? , anant a pams. És difícil posar-se d’acord amb totes 
les sensibilitats, però després d’ escoltar certes opinions d’ alumnes, professors i altre per-
sonal (en particular la que es va realitzar a la sessió de Pecha Kucha organitzada per STEP 
el passat 16 d’octubre, oberta a tothom que estigués interessat a millorar la universitat), 
sembla que tothom està d’acord en: 

• La universitat ha de ser una eina al servei del coneixement, que a la vegada és 
una eina que intenta aprofitar la veritat en favor de la humanitat. Ha de buscar, doncs, 
apropar-se el màxim possible a la visió objectiva de la realitat, i per això és necessari 
que es recullin tots els punts de vista sense que cap d’ells es vegi afavorit respecte els 
altres. 

• La universitat ha de ser un lloc on experimentar, on es busquin noves maneres de 
fer servir el coneixement a favor dels éssers humans.  

 

Així doncs, el fet que en una facultat d’enginyeria els alumnes acabin sense saber relacionar 
la tècnica amb la ètica i la sostenibilitat posa de manifest que el coneixement que s’està do-
nant allí no cobreix tota la realitat: s’ha oblidat per complet el contingut col·lectiu (“en favor 
de la humanitat”) del coneixement, perquè és un fet evident que si tothom mira pel col·lectiu 
el bé global és més elevat que si tothom mira per ell (o per el seu entorn més immediat).  

Marcada una direcció a la qual mirar, la proposta que aquí es fa busca potenciar la sosteni-
bilitat com a valor entre els estudiants, i d’altra banda establir un sentiment de cooperació 
entre estudiants, fent front així a la competència salvatge i la alienació que tants cops ame-
nacen l’esperit constructiu de la universitat. 

En segon lloc, els fets quotidians poden ser molt efectius a l’ hora de transmetre valors, més 
enllà de l’ensenyament clàssic. És per això que un comportament exemplar de la universitat 
en termes de sostenibilitat afavoreix clarament un major grau de conscienciació de l’alumnat. 
En conseqüència, interessa tota proposta que busqui perfeccionar el comportament medi-
ambiental de cada universitat. 

 

La idea  

Un dels casos més flagrants d’imperfecció mediambiental en moltes universitats és següent: 
Amb l’inici del quadrimestre o del curs (en funció de si les assignatures són quadrimestrals o 
anuals), els alumnes s’han de comprar els llibres i imprimir tots els apunts (en el cas de que 
els professors els pengin a internet) de les noves assignatures. Prèviament, hauran d’haver 
guardat els llibres de les assignatures ja superades en algun fons d’armari. Tot plegat supo-
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sa un gran gasto de paper, que podria evitar-se si els llibres recirculessin entre els alumnes 
de diferents generacions.  

La idea per a aconseguir aquesta recirculació seria la borsa de llibres i apunts, un lloc on 
l’estudiant donaria material (llibres i quaderns d’apunts impresos) de cursos superats i rebria, 
a canvi, material d’assignatures no superades. Dit així sona molt fàcil, però hi ha un seguit 
de problemes als quals cal fer front: 

• Qui se’n fa càrrec? Cal algú que s’ocupi tant del manteniment com d’assegurar el cor-
recte comportament de tothom 

• On es posa? Es necessita un cert espai on emmagatzemar els llibres i apunts, i a més 
a més un punt suficientment visible on els estudiants vagin tornar i/o rebre material. 

• D’on surten els llibres inicialment? Cal incentivar d’alguna manera la incorporació a 
la borsa de material dels cursos superiors de la carrera, doncs els estudiants d’aquells 
cursos no en rebran gaire a canvi (estan a punt d’acabar la carrera).  

• Com es manté? A part del material que es va donant i tornant, el material es va fent 
malbé, i per tant les entrades han de ser com a mínim iguals a les sortides. 

• Què fer davant les renovacions de temari? Ha d’existir algun sistema per a que el 
material no quedi antiquat, basat en la comunicació dels canvis per part dels profes-
sors i en un pla de renovació per part del sistema.  

 

La proposta 

Hi ha diverses maneres de fer front a aquests obstacles, la que aquí se n’explicita només és 
una. Per a elaborar-la s’han pres com a premisses bàsiques les llibertat, igualtat i fraternitat 
de la revolució francesa, àmpliament avalades per la història. Així doncs, s’ha marcat que el 
sistema ha de ser de voluntària participació, gratuït i entre estudiants (que es coneixen o 
no). Seguit els punts anteriors: 

• Un o varis becaris s’ocupen del manteniment i ordre del material, de realitzar les reno-
vacions de material i d’assegurar el correcte comportament dels participants (mitjan-
çant una base de dades). Això representaria treballar a mitja jornada un mes després 
de l’acabament de l’antic quadrimestre/curs, i un més a l’inici del nou.  

• La universitat proporciona un espai condicionat i visible per a poder fer les entregues i 
devolucions, i un altre (o el mateix) suficientment espaiós per a poder emmagatzemar 
el material. 

• La universitat compra (o simplement imprimeix) inicialment alguns  materials de  ca-
dascuna de les assignatures de l’últim any de la carrera (sense comptar el PFC).  
D’aquesta manera s’aconsegueix que els alumnes de cursos superiors s’impliquin en 
la iniciativa des de la posta en funcionament d’aquesta. 

• A l’inici del quadrimestre/curs els participants fan les seves peticions de material que 
hauran d’utilitzar, i aquelles que no puguin ser cobertes per la borsa són cobertes per 
la compra (o impressió) de material de la universitat a través dels becaris. Aquest ma-
terial s’incorpora a la borsa, constituint un element de renovació. 
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• Els professors han d’informar als becaris dels canvis en el material de llurs assignatu-
res, així com dir si és necessària una renovació dels materials de la borsa de llibres. 
En cas afirmatiu, es retira el material obsolet de la borsa i, per tal de complir les noves 
peticions, la universitat (els becaris amb els diners de l’escola, lògicament) s’ocupa 
d’aconseguir el nou material. 

 

Per a simplificar l’explicació, s’ha exemplificat com funcionaria el sistema durant un quadri-
mestre: 

• S’acaba el quadrimestre/curs, i els alumnes participants tornen el material. Es controla, 
apuntant a la base de dades el nom de cada alumne, el material que torna (cada llibre 
o quadern de la borsa té un nombre de referència), que tothom torna el material (si al-
gú no els tornés, no podria obtenir nous llibres).  

• Dues setmanes després de l’acabament dels exàmens, els becaris ja han revisat tot el 
material, retirant de la borsa aquells alumnes que hagin tractat malament el material o 
directament no l’hagin tornat. 

• Després de començar la matriculació i abans de començar el curs s’inicia un període 
de dues setmanes on els participants formulen peticions i es tramiten les entrades de 
nous participants a la borsa. Això es podria fer perfectament a través del Campus Digi-
tal o la plana web del centre, amb un simple formulari a omplir. 

• Acabat aquest període, els becaris, finançats per la universitat, afegeixen a la borsa el 
material suficient com per a cobrir totes les peticions en una setmana. Posteriorment 
es deixa una setmana per a que cada alumne participant vagi a buscar el material que 
ha encarregat, apuntant els becaris el nom de l’alumne i els nombres de referència 
dels llibres. 

 

La implantació d’aquest sistema consistiria primer de tot en un quadrimestre/curs de proves, 
amb un nombre reduït de material i de participants, per a poder determinar el nombre de 
becaris que calen, les hores que han de fer i altres possibles problemes que puguin sorgir. 
Acabat aquest període de proves i realitzades les mesures correctores adients, la universitat 
faria publicitat del sistema a tots els estudiants i obriria les portes al seu funcionament ampli. 
Cada període seria necessari una valoració del funcionament, per a tenir un sistema de mi-
llora continua. 
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B. ANÀLISI 
 

Amb la finalitat de poder avançar en la consecució de propostes que incideixin sobre els 
futurs plans d’estudi, resulta necessari conèixer el complex entramat normatiu que regula el 
procés d’adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior. 

Dit marc normatiu s’estructura jeràrquicament (normativa internacional, estatal, catalana, 
de universitat i de centre) així com sectorialment (en funció de les diferents disciplines). 

En aquesta primera fase de STEPestudiants s’ha volgut realitzar una aproximació a aquesta 
qüestió, detectant les fonts a Internet que permetran (ja en fase posterior) realitzar un anà-
lisi detallat; prioritzant el seu interès y realitzant breus comentaris [veure Taula B1]. 

Els criteris amb els que s’ha realitzat la selecció de fonts són: 

• Mirar de cercar poques fonts i molt significatives per a cadascun dels àmbits referits en 
el paràgraf 2 del present apartat. 

• S’han buscat fonts institucionals que ofereixin els textos originals de les normatives en 
qüestió. És a dir, que s’han descartat fonts que aportin un anàlisi, propostes o posicio-
naments (ja siguin a favor o en contra). Cal dir però, que en moltes de les fonts es rea-
litzen explicacions i síntesis favorables respecte als continguts de la normativa davant 
les que cal tenir certa prevenció intel·lectual. 

• Pel que es refereix a la normativa de cada centre/disciplina, no s’ha realitzat una cerca 
referida a tots els que existeixen a la UPC, sinó que tan sols s’ha escollit, en forma 
d’exemple, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). 

Complementàriament a aquest anàlisi del marc normatiu, es proposa una metodologia 
d’avaluació dels plans d’estudi existents i de nova implementació. 

L’objectiu és obtenir un “mapa” (visió sintètica) de la situació dels  plans actuals, així com 
del que es preveu per als nous graus, en referència a 3 aspectes: 

• Relació amb els objectius fixats en el document L’educació que volem. 

• Pes relatiu de coneixement, habilitat i valors dins les assignatures que tracten la com-
petència transversal de Sostenibilitat i Compromís Social (SiCS) 

• Grau de satisfacció dels alumnes respecte a 3 aspectes: adquisició de competències, 
metodologies docents i sistema d’avaluació. 

Per això, un o més avaluadors (que haguessin cursat les assignatures a estudiar en el cas 
dels plans existents, o que comptin amb suficient visió global dels nous graus), puntuarien 
els aspectes que recull la Il·lustració B1. Per tal que l’evaluació dels diferents plans pugui ser 
comparable, és precís de redactar els criteris d’evaluació i realitzar una jornada de instrucció 
dels evaluadors. 

A partir de la fitxa d’avaluació es tractaria de construir una única taula a la que es pogués 
visualitzar el conjunt del pla (sobreposant els resultats obtinguts sobre les taules B2 a B4). 

Per realitzar ambdós anàlisis seria de gran ajuda comptar amb la col·laboració dels caps 
d’estudi, l’Oficina EEES i altres serveis de la UPC. 
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Àmbit / document / 
"semàfor" d’interès 

(vermell=alt) 
URLs Comentaris Revisió 

1. Àmbit europeu 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 

07/11/09 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c1
1088_es.htm 

  
The official Bologna 
Process website 
2007-2010 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogerond
erwijs/bologna/ 

Pàgina oficial del "procés de Bolonya". Conté sobre 
tot informació referent al marc i el procés a nivell 
internacional (declaracions, conferències, etc.)  

  > Participating 
countries (...) 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogerond
erwijs/bologna/links/Spain.htm 

Link corresponent a Espanya, com país partici-
pant   

  Síntesis de la legis-
lació UE > (...) 

http://europa.eu/legislation_summaries/e
ducati-
on_training_youth/general_framework/c1
1088_es.htm 

Informació referent al marc i el procés a nivell 
internacional (declaracions, conferències, etc.) 

 
2. Àmbit espanyol 

http://www.educacion.es/boloniaeees 
07/11/09 http://www.eees.es 

http://www.aneca.es   

  Bolonya EEES   De divulgació. En general tota la informació que 
conté ja està recollida en altres webs   

  EEES http://www.eees.es Interessant, tot i que una mica desactualitzat 
 

  
AGÈNCIA NACIO-
NAL D’AVALUACIÓ 
DE LA QUALITAT I 
ACREDITACIÓ 

http://www.aneca.es 

Interessant recopilació de documentació. Bastant 
exhaustiva, tot i que pot resultar una mica fatigo-
sa. Conta amb múltiples seccions que caldria 
revisar més cuidadosament (especialment els 
apartats Informes i estudis i Publicacions)   

3. Àmbit català 

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/
universitats/sistema/eees/index.html   

07/11/09 http://www.bolonya.gencat.cat   
http://www.aqu.cat    

  1. El procés de Bolonya Comentaris generals i introductoris. Poden llegir-se 
  2. Informació i 

documentació  
Interessant recopilació de documentació. Bastant 
exhaustiva, tot i que pot resultar una mica fatigosa 

   1. Declaracions institucionals europees     2. Legislació universitària     3. Documents de la Comissió Europea     4. Documents del món universitari     5. Documents dels agents socials En realitat "promet més que dona", però amb tot 
resulta interessant 

   3. L'EEES a les universitats catalanes Para veure com s’està portant el procés en altres 
universitats 

   1. Pla pilot d’adaptació de titulacions Es relaciona amb 4.2.4 
   4. Relacions internacionals De poc interès   

  http://www.bolonya.gencat.cat De divulgació, dirigida a estudiants de 2aria i grau 

  http://www.aqu.cat   
Conté molta informació, podent resultar fragosa. En tot cas, 
revisar l’apartat "estudiants" 

4. Àmbit UPC www.upc.edu/eees   07/11/09 

  1. L'EEES a la UPC https://www.upc.edu/eees/eees_upc Comentaris generals i introductoris. No està de 
més llegir-se’ls 

   1. Crèdits ECTS   
   2. Una estructura cíclica d'ensenyaments  
   3. Preguntes més freqüents  
 

  2. Oferta UPC https://www.upc.edu/eees/oferta_upc 
Pot tenir interès a la hora de conèixer les titulaci-
ons en que existeixen nous plans o experiències 
pilot 

   1. Estudis de grau, de 1r cicle, i de 1r i 2n cicles 2009/2010  
   2. Estudis de màster universitari 2009/2010  
   3. Nous estudis de grau 2010/2011 (pendent d'aprovació)  
   4. Plans pilots d'adaptació a l'EEES De interès [especialment pàgs.10 a 24] 
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  3. Guia de disseny https://www.upc.edu/eees/guia_disseny Fonamental 
   1. Marc de referència  Recull els textos (legislació, normativa, etc.) bàsics 

  2. Procés d'elaboració dels plans d'estudi Molt interessant 
   3. Competències  

Molta informació de caràcter general i teòric. Molt 
Interessant 

   4. Guia docent  
Molta informació de caràcter més aplicat. Molt 
Interessant 

   5 .Qualitat  
Interessant, tot i que potser pot resultar una mica 
farragós 

   6. Metodologia i recursos per a l'aprenentatge Interessant. Caldria fer una revisió detallada 
   7. Memòria de sol·licitud de verificació dels plans d'estudis de 

grau Accés restringit  

  4. Documenta  
Molt interessant, tot i que per la seva exhaustivitat 
pot resultar fatigós 

   1. Legislació  
Recopilació exhaustiva de la legislació espanyola i 
catalana al respecte 

   2. Documents   
 

  5. Xerrades EEES https://www.upc.edu/eees/8368%20carte
ll%20Parlem-ne%20UPC.pdf 

Prescindible. Cartell de les xerrades realitzades 
pel rector a 3 campus de la UPC el qmP08. Dirigi-
des als estudiants i obertes a tota la comunitat 
universitària. 

   6. Glossari de 
l'EEES 

http://www.upc.edu/slt/glosEEES/menu.p
hp Com eina de treball pot ser útil 

 5 ETSAV http://www.etsav.upc.edu/estudis   07/11/09 

  1. Adequació a 
ECTS 

http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
4/3_1_1_4_4/adequacio_ECTS.pdf  

   2. EEES http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
7/index.html  

 
  

1. L’adaptació dels 
estudis d’arquitectura 
al sistema de crèdits 
ECTS 

http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
7/ects.pdf  

 

  

2. Una proposta 
metodològica per 
estimar el treball no 
presencial dels 
estudiants a la carre-
ra d’arquitectura 

http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
7/ponenciabadajoz.pdf  

   3. Nou Pla d'estudis http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
8/index.html  

 

  

1. Memòria per la 
sol·licitud de verifica-
ció del títol de gradu-
at/a en arquitectura 
por la UPC 

http://www.etsav.upc.edu/estudis/3_1_1_
8/memoria_grau.pdf  

   4. Informació refe-
rida al pla actual   

   (...)   
 

Tabla B1. Fuentes en Internet para analizar el marco normativo 
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Il·lustració B1. Fitxa i gràfics tipus per a cada assignatura 

 

Taula B2. Pla d’estudis actual de l’ETSAV 

 

Taula B3. Distribució de les matèries per cursos en el futur pla d’estudis de l’ETSAV 
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Taula B4. Recorregut i matèries a on es situen les competències  

    genèriques en el futur pla d’estudis de l’ETSAV 
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C. TENDÈNCIES EN ACTE 
 

C.01. ASSOCIACIONS I XARXES 
 

El teixit associatiu estudiantil dins de la UPC és ampli i variat. La presentació d'algunes d'e-
lles que es mostra a continuació no és més que una petita mostra del conjunt d'uns pocs 
centres. No s'ha d'oblidar que STEPestudiants està encara en la seva fase pilot i que en 
conseqüència no ha pogut arribar a tots els racons de la UPC; esperem que en un futur així 
sigui. Començant per les delegacions d'estudiants, la UPC posseeix clubs esportius, movi-
ments en pro de la col·laboració, organitzadors de festes, grups de debat i/o reunió centrats 
en temes varis, etc. Una àmplia gamma que mostra que la vida universitària no es limita – ni 
ha de limitar-se – als estudis, sinó que es tracta d'un espai de divulgació i formació d'idees 
diverses que superen les fronteres de cada carrera enllaçant la universitat amb la realitat 
externa, la societat. 

Sense voler caure en cap tipus de favoritisme, s'exposen aquelles associacions que, en pri-
mer lloc, han volgut ser partícips del procés de redacció d'aquest document o del desenvo-
lupament d'activitats que han dut a ell i, en segon lloc, tenen en major o menor mida una 
intervenció en la competència de sostenibilitat i compromís social. 

Com ja s'ha comentat anteriorment, costa molt que existeixi una certa mobilitat d'estudiants 
entre un i altre campus de la UPC. El que, per exemple, un estudiant de la ETSEIB (industri-
als a Barcelona) assisteixi a una xerrada de la ETSEIAT (industrials a Terrassa) és un cas 
molt atípic; sense entrar ja en carreres que posseeixen menor relació. Cada campus, i fins i 
tot cada centre sembla restringit a si mateix, aliè als altres pel que fa als estudiants, i això és 
un error enorme de la universitat. Podent aprofitar l'ocasió de formar estudiantes amb conei-
xements interdisciplinaris, s'està obviant aquesta component i persistint en la no-connexió. 

No obstant això, sembla que existeix certa esperança referent a aquest aspecte. Iniciatives 
com l'assemblea anti-Bolonya o la plataforma Diàlegs per la Sostenibilitat, aparentment es-
tan empenyent a associacions de diferents campus i centres a reunir-se per a coordinar es-
forços i portar a terme projectes de major abast i transdisciplinarietat. Novament, sembla que 
són els estudiants qui s'estan organitzant entre si, construint indirectament nous models d'e-
ducació i creant xarxes de contacte que poden, i seran, molt útils en el futur d'una educació 
més centrada en l'estudiant, la sostenibilitat i el compromís social. 
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C.01.01. GRUP 50/50_ETSAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


