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  Validat Provisional 2021

Projecte formatiu validat pel tutor/a de l'empresa i pel tutor/a del centre.

 

DADES CONVENI XXXXXX

Núm. doc.
estudiant

Nom
estudiant

Cognoms estudiant Adreça electrònica
estudiant

Centre

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcel

Estudis

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ

Id. fiscal Nom empresa

Nom tutor/a
emp.

Cognoms tutor/a emp. Adreça electrònica tutor/a
emp.

Estat
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Validat

Nom tutor/a
UPC

Cognoms tutor/a UPC Adreça electrònica tutor/a
UPC
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validació

Validat

Mod.
pràctiques
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pràctiques

Títol TFE Núm. hores

Horari Lloc

PROJECTE FORMATIU

Activitats i tasques que ha de desenvolupar l'estudiant*
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Formació que adquirirà l'estudiant*

Forma prevista de seguiment i d'orientació a l'estudiant*

Competències tècniques que l'estudiant treballarà*

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

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.

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.

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.

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.

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.

Ús Solvent dels Recursos d'Informació*

Coneixements específics que ha de tenir l estudiant*
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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.

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.

Actitud Adequada Davant la Feina*

Tenir motivació per dur a terme les activitats de la professió i per afrontar nous reptes. Tenir una visió
àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit propi de l'especialitat. Sentir-se motivat
per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Tenir
capacitat per adaptar-se als canvis organitzatius o tecnològics. Tenir capacitat per treballar en
situacions de mancança d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.

Raonament*

Tenir capacitat per al raonament crític, lògic i matemàtic. Tenir capacitat per resoldre problemes en la
seva àrea d'estudi. Tenir capacitat d'abstracció: capacitat per crear i utilitzar models que reflecteixin
situacions reals. Tenir capacitat per dissenyar i dur a terme experiments senzills, i analitzar-ne i
interpretar-ne els resultats. Tenir capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
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