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Guia docent
860011 - 11005HAB - Habilitats per a l'Enginyeria

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: EULÀLIA BORRÀS

Altres: JORDI SEGURA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. Capacitat  per a comunicar-se amb claredat,  al  menys en espanyol  i  anglès,  tant en reunions,  com en presentacions i  en
documentació escrita i treballar en equips multidisciplinaris i multilingües.
5. Capacitat per a planificar, ordenar i supervisar el treball en equip, prendre decisions i exercir funcions de lideratge, administrar i
dinamitzar els recursos humans per a afavorir el clima laboral, la qualitat d'exercir, l'aprofitament de capacitats i el desenvolupament
professional.

Transversals:
1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats
col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
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METODOLOGIES DOCENTS

Ens centrarem en l'adquisició de les competències cabdals per l'èxit dels seus estudis i vida professional (parlar en públic, escriure
amb claredat i concisió, comunicar-se en una tercera llengua, treballar en grup de manera efectiva, raonament crític). Per posar en
pràctica les competències hem articulat aquesta l'assignatura a través de l'aprenentatge de continguts d'economia.

Així doncs, les competències a assolir es treballaran des d'una doble vessant diferenciada però de manera coordinada:

a)
Explicacions magistrals que es combinaran amb exercicis de caràcter pràctic a classe (individuals i en grup) o a casa i que seran
corregits per les professores de manera activa per a donar feed-back constant als estudiants. Aquests continguts s'impartiran en
anglès.
Es treballaran conceptes com: què fa l'enginyer, estratègies d'aprenentatge, com treballar per projectes, com treballar en equips
multidisciplinaris, com es gestiona el temps, com escriure amb claredat i concisió, com fer presentacions efectives. La metodologia
per fer-ho serà el treball interactiu en grups. L'estructura de treball serà sempre la mateixa: La professora farà un avaluació inicial de
coneixements previs per mitjà d'un brainstorm individual i col·lectiu i es plantejaran un seguit de línies a explorar. S'exploraran
inicialment en estructura de classe magistral  i  posteriorment amb seguiment de treball  del  grup.  En aquest  treball  en equip
generalment se'ls plantejaran uns reptes o preguntes i s'hauran d'organitzar com a grup per tal d'assolir-los. Els estudiants hauran de
reflexionar, fer un planning de treball, detectar les necessitats, buscar informació, redactar i exposar oralment les seves conclusions al
grup-classe tot nomenant un o diversos portaveus (que aniran variant). El treball en equip rebrà feed-back, en general, tant de la
professora com de la resta d'estudiants de la classe pertanyents a altres equips. Es preveu utilitzar el campus virtual per comunicació
interna del grup-classe i amb la professora. Igualment, entre els recursos a utilitzar es preveu incorporar materials virtuals openware
de centres universitaris, anglosaxons principalment, per explicar quines són les habilitats de l'enginyer.

b)
Es treballaran coneixements d'economia individualment, en equip i per projectes (PBL) de manera pràctica i amb constant feedback
del professor. Els estudiants buscaran informació, la treballaran en grup i faran exposicions orals per tot el grup-classe o bé també
informes escrits. Tota la classe analitzarà els processos comunicatius i es donarà feed-back per la millora.

Entre la metodologia que emprarem hi ha el grup d'experts, la redacció d'informes individualment i en grup, el treball en equip per a
la realització de murals i materials comuns per tot el grup-classe que seran després exposats oralment.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

- Fer presentacions orals efectives.
- Comunicar-se per escrit amb claredat i eficiència.
- Conèixer les tasques que desenvolupa un enginyer químic professionalment.
- Conèixer els diferents estils d'aprenentatge.
- Planificar i gestionar tasques individualment i en grup.
- Analitzar, sintetitzar, raonar i redactar comunicacions de caràcter professional i científic.
- Establir relacions entre els continguts dels estudis i el context social que l' envolta.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 18,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 21,0 14.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores activitats dirigides 12,0 8.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Introduction to Current topics on Economics

Descripció:
-

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

Writing Fundamentals

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
1. Characteristics of good Writing: the Writing Process
2. Characteristics of Scientific writing: Types of documents
3. How to handle information in the INTERNET age
4. Brainstorming
5. Planning
6. Writing
7. Revision
8. Feedback
9. How to Avoid Plagiarism. Citations.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 40h

Public Speaking

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
1. Working in (international) teams: Brainstorming in small groups, internal debates, task coordination, group leadership.
2. Intercultural communication.
3. Public speaking: clarity and intelligibility.
4. Preparing for public speaking.
5. Defending a presentation: Persuasion Techniques.
6. Listening to presentations by peers.
7. Asking questions after a presentation.
8. Feedback: Assessment by peers.

Dedicació: 70h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 40h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Part A 40%
Part B 40%
PROJECT 20%
En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- L'assistència a classe és obligatòria i serà comptabilitzada per les professores. Per assolir els objectius de l'assignatura cal que els
estudiants participin activament en les activitats de classe. Per aquesta raó, els estudiants no podran fer més del 10% de faltes no
justificades. S'espera la participació activa dels estudiants en les activitats de classe.
- Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà que l'estudiant ha obtingut un zero d'aquella activitat.

RECURSOS

Enllaç web:
- Academic Skills Center. Darthmouth University. MIT. http://www.dartmouth.edu/~acskills/- Program in Writing and Humanistic
Studies. MIT. http://humanistic.mit.edu/about/mission- Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC. http://bibliotecnica.upc.edu/

http://www.dartmouth.edu/~acskills/
http://humanistic.mit.edu/about/mission
http://bibliotecnica.upc.edu/

