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Titulació: Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5
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PROFESSORAT

Professorat responsable: Margarita González Benítez

Altres: Manel Santiago, Anna Llopart, Xavier Carod

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements sobre Projectes i disseny de projectes

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8. Coneixement aplicat de control de qualitat.
9. Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de
projectes.

Genèriques:
4. GESTIÓ DE PROJECTES: Ser capaç de plantejar, realitzar i  dirigir projectes d'Enginyeria Industrial,  mitjançant l'aplicació de
coneixements científics i tecnològics, actituds i procediments, un cop identificats o valorats els condicionants.

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
2.  COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I  ESCRITA: 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; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
5. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
6. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
7. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
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METODOLOGIES DOCENTS

1. DOCENCIA PRESENCIAL
La metodologia docent que s'emprarà serà de classes magistrals participatives i sessions de treball en grup, a més de les tutories
individualitzades o en grup per al seguiment dels projectes a desenvolupar.
Dels dos dies de classe a la setmana, un serà de classe teòrica i l'altre de sessió de pràctiques. Es correspondrà el temari de la sessió
de teoria donada amb la posterior sessió de treball de manera que es treballarà el punt del projecte corresponent a la sessió recent
impartida.
Les classes de teoria seguiran l'estructura descrita en els següents apartats. El propòsit és que els estudiants entenguin els conceptes
i aprenguin i utilitzin les eines pròpies per a la gestió de projectes.
Per a les sessions de treball en grup, es distribuiran els alumnes el primer dia de classe en grups de màxim 6 persones. Cada grup
haurà de treballar en la gestió d'un projecte que ells mateixos dissenyaran. Cada setmana es treballarà un apartat d'acord amb la
teoria recent impartida.
Hi haurà un professor de pràctiques per cada dos o tres grups, encarregat del seguiment del treball i de l'avaluació del treball en grup.
Aquest també es responsabilitzarà de guiar als alumnes per a que segueixin el guió descrit per a cada entrega.

2. ACTIVITAT NO PRESENCIAL DE L'ESTUDIANT. Aprenentatge individual i cooperatiu.

· Estudi de continguts relacionats amb les sessions de teoria. Especialment tot allò relacionat amb Els grups de processos i les àrees
de coneixement en gestió de projectes.
· L'elaboració del treball en grup implicarà reunions amb l'equip de projecte fora d'hores de classe. També, de forma individual, la
recerca d'informació, desenvolupament dels continguts, redacció d'entregues i preparació de la presentació final.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir a l'alumne a la disciplina de gestió i direcció de projectes amb èmfasi de la seva importància per a la formació dels
enginyers.
Establir un lèxic comú i una comprensió de les definicions, termes i conceptes bàsics de la Gestió de Projectes
Introduir a l'alumne a la organització del projecte i en la relació entre aquesta i la organització de la empresa i el paper dels diferents
factors que hi participen.
Definir i explicar les àrees d'experiència d'un equip de projectes.
Que l'alumne conegui i treballi el cicle de vida d'un projecte i les diferents fases que el composen des del punt de vista de la gestió
integral del projecte
Que l'alumne conegui els cinc grups de processos de la gestió de projectes: Iniciació, Planificació, Execució, Seguiment i Control i
Tancament
Que aprengui les eines i tècniques de les nou àrees de coneixement de la gestió de projectes

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 13.33

Hores grup mitjà 30,0 26.67

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Introducció
Definicions generals
Característiques bàsiques del projecte
El responsable del projecte.
Fonaments de la Gestió de Projectes

Objectius específics:
Que el l'alumne conegui les definicions dels conceptes i el lèxic bàsics en gestió de projectes. Repassar quines són les
característiques pròpies de treballar per projectes i quin és el paper del Project Manager. Introduir els fonaments de la disciplina
de direcció de projectes.

Activitats vinculades:
Realització dels grups de pràctiques. Elecció d'un Project Manager per grup, que serà qui assumeixi la responsabilitat de
comunicar-se amb el professorat i vetllar per al correcte compliment de terminis i entregues. Encàrrec del projecte a treballar
durant el curs.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Cicle de vida del projecte i organització

Descripció:
Cicle de vida del projecte.
Organització de Projectes
Stakeholders de un projecte
Oficina de Projectes

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 10h

Processos per a la gestió de projectes

Descripció:
Processos de Iniciació
Processos de Planificació
Processos de Seguiment i Control
Processos de Execució
Processos de Tancament

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 10h
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Àrees de coneixement per a la gestió del projecte

Descripció:
Gestió de la Integració. Eines i tècniques.
Gestió del Abast. Eines i tècniques.
Gestió del Temps. Eines i tècniques.
Gestió de les Despeses. Eines i tècniques.
Gestió de la Qualitat. Eines i tècniques.
Gestió dels Recursos Humans. Eines i tècniques.
Gestió de les Comunicacions. Eines i tècniques.
Gestió dels Riscos. Eines i tècniques.
Gestió de les adquisicions. Eines i tècniques.

Dedicació: 45h 30m
Grup gran/Teoria: 8h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 9h 30m
Aprenentatge autònom: 27h 30m

Presentacions dels treballs en grup

Descripció:
Presentació de un projecte
Presentació oral de los resultats del projecte

Material: Ordenador/projector
Entrega: Presentacions últimes dos setmanes de classe

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El sistema d'avaluació dels resultats en funció dels objectius proposats seguirà les normes de la ETSEIB. Serà avaluació continuada
amb un examen final (nota individual), un informe amb els resultats dels treballs pràctics i una presentació oral dels mateixos (nota
de grup).
Examen. La nota de l'examen final (de teoria i de pràctiques) suposa un 50% de la nota final.
Pràctiques. Les pràctiques es qualifiquen a través dels informes que l'alumne ha de lliurar en les dates fixades. Cada grup de treball
haurà de presentar oralment els resultats de les seves pràctiques. Es qualificaran: l'assistència a les classes de pràctiques, la
participació dels alumnes, el contingut dels informes (tant en compliment d'objectius, com en rigor, bibliografia, etc.), la presentació
formal d'aquests informes (data de lliurament, estructura, redacció, etc.) i la claredat i concisió en l'exposició oral.
Informe final amb els resultats de les pràctiques de curs. (Ncp) i Presentació oral dels resultats (Npp)
Fórmula de qualificació:
La qualificació de l'estudiant serà la màxima de les següents notes finals
Nfinal 1= 0,5 Nef + 0,35 Nep + 0,15 Npp
Nfinal: Nota final
Nef: Nota examen final
Ncp: Nota avaluació continua del projecte realitzat a les sessions de pràctiques durant el curs (nota individual)
Npp: Nota de la presentació final del projecte.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La presentació dels informes escrits haurà de realitzar-se abans de les 17:00 h del dia assenyalat per al lliurament en el calendari de
l'assignatura.
La presentació oral es realitzarà a l'aula, a les dates especificades en el calendari de l'assignatura i per sorteig. Hauran d'estar
presents tots els integrants del grup. El/els alumne/s absent/s es qualificaran amb un 0. En l'aula es disposarà de PC amb projector.
L'examen serà presencial en l'hora i aula fixades a aquest efecte. Els alumnes hauran mantenir a un lloc visible la seva documentació.
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