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220139 - Coneixement de l'Empresa Aeroespacial i Exercici Professional
Unitat responsable:

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa

Unitat que imparteix:

220 - ETSEIAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

Curs:

2019

Titulació:

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)
GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

3

Idiomes docència:

Català

Professorat
Responsable:

David Gonzalez

Metodologies docents
Aquesta assignatura es basa en tres activitats principals: les visites a empreses, les conferències de personatges
rellevants i la redacció de treballs de síntesi per part de l'alumnat.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu de l?assignatura és exposar a l'alumnat a la realitat del teixit industrial català relaciona amb el sector
aeroespacial, de manera que coneguin els sectors d'activitat més rellevant, les seves capacitats i potencialitats i les
possibilitats de desenvolupament professional. D'aquesta manera poden formar-se una idea més clara del que significa
l'exercici professional, les diferents sortides laborals. Finalment es vol ajudar a l'alumnat a que pugui triar amb més criteri
la seva formació posterior a la finalització dels graus en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i en Enginyeria de
Vehicles Aeroespacials.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 75h

Hores grup gran:

30h

40.00%

Hores aprenentatge autònom:

45h

60.00%
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Continguts

Mòdul 1: Visites a empreses

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

Descripció:
- En funció de les disponibilitats concretes es preveu realitzar un mínim de 3 visites a empreses de diferents
sectors productius.

Activitats vinculades:
Visites a empreses i assistència a esdeveniments

Mòdul 2: Conferències

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

Descripció:
- En funció de les disponibilitats concretes es preveu realitzar 3 conferències de diferents aspectes relacionats
amb el desenvolupament professional. Aquestes conferències seran organitzades amb la col·laboració d'entitats
com ara el COIAE, Cambres de Comerç, Associacions empresarials,etc.
Activitats vinculades:
Conferències

Mòdul 3: Treballs de síntesi

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

Descripció:
- Treball de síntesi a l'aula sobre les activitats de visites a empreses i conferències.
Activitats vinculades:
Visites a empreses i conferències
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Sistema de qualificació
L'avaluació es portarà a terme en funció dels informes de síntesi entregats individualment per cada alumne .
Depenent del calendari del curs, es preveu que hi haurà entre 5 i 8 activitats avaluatives (totes amb la mateixa
ponderació)
N=número de visites i/o conferències
Nota_x=nota de cada informe de síntesi
Nota=1/N*(nota_1+nota_2+...+nota_n)
Donada l'estructura de l'avaluació i que en cap cas hi haurà una prova amb una ponderació superior al 25% no procedeix
articular cap mecanisme addicional de reconducció.
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