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Teaching methodology
La metodologia docent es divideix en tres parts:
- Sessions presencials d'exposició - participació dels continguts i realització d'exercicis.
- Sessions presencials de treball de laboratori.
- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.
A les sessions d'exposició -participació dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria,
conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients i sol·licitant, si escau, la realització d'exercicis per
facilitar-ne la seva comprensió.
A les sessions de treball de laboratori, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la
resolució de muntatges experimentals, fonamentant en tot moment el raonament crític. Es proposaran activitats que
l'estudiantat resolgui a l'aula i fora de l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bàsiques necessàries per
a la realització d'un sistema d'instrumentació.
L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat i el resultat de les sessions de
treball-problemes per tal d'assimilar i fixar els conceptes. El professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment
d'activitats (ATENEA).
Learning objectives of the subject
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de:
- Entendre el concepte de la gestió Integrada de Projectes com a eina bàsica en l'execució de projectes dins l'àmbit
aeroespacial.
- Entendre els capítols de gestió més rellevants a qualsevol projecte aeroespacial com són l'abast, els costos, els terminis,
els recursos humans, subcontractacions, la qualitat, els riscos, les comunicacions, els stakeholders del projecte, així com
els documents d'integració.
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- Conèixer el funcionament i utilitat del PMBoK (Project Management Book of Knowledge).
- Aplicar els conceptes anteriors a un cas concret (projecte real H2020).
Study load
Total learning time: 125h

Hours large group:

15h

12.00%

Hours small group:

30h

24.00%

Self study:

80h

64.00%
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Content

Module 1: Project Management and its processes Learning time: 14h
Theory classes: 2h
Laboratory classes: 4h
Self study : 8h

Description:
1.1 La direcció de projectes: Concepte. Fonaments de la direcció de projectes. Rol del director del projecte
1.2 Organització i cicle de vida del projecte: Estructura organitzativa. Stakeholders. El equip del projecte. Cicle de
vida del projecte
1.3 Grups de processos de la direcció de projectes: Processo d'inici. Processos de planificació. Processos
d'execució. Processos de seguiment i control. Processo de tancament- Interacció entre els grups de processos.
1.4 Gestió de la integració del projecte
Related activities:
Activitat 1: Sessions grup gran/teoria
Activitat 2: Exercicis sessions de teoria
Activitat 3: Cas pràctic

title english

Learning time: 18h
Theory classes: 2h
Laboratory classes: 4h
Self study : 12h

Description:
content english

title english

Learning time: 18h
Theory classes: 2h
Laboratory classes: 4h
Self study : 12h

Description:
content english

title english

Learning time: 25h
Theory classes: 3h
Laboratory classes: 6h
Self study : 16h

Description:
content english
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title english

Learning time: 25h
Theory classes: 3h
Laboratory classes: 6h
Self study : 16h

Description:
content english

title english

Learning time: 25h
Theory classes: 3h
Laboratory classes: 6h
Self study : 16h

Description:
content english

Qualification system
La Nota Final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les notes següents amb la ponderació que s'indica:
NOTA DE TEORIA (50% de la nota final)
- Examen final de teoria : 20%
- Exercicis sessions de teoria : 30%
NOTA DE PROJECTE (50% de la nota final)
Aquest 50% es distribueix entre les activitats següents:
-

Avaluació dels entregables del curs : 10%
Avaluació individual del treball de grup : 30%
Avaluació de la presentació oral del projecte : 10%

Un dels paràmetres amb els que s'avaluarà l'alumnat als laboratoris és la seva participació durant les sessions de
seguiment setmanals, i en aquest sentit els laboratoris són considerats actes d'avaluació. Per tant, l'absència no
justificada a qualssevol sessió de laboratori motivarà que l'alumne rebi la qualificació final de NO PRESENTAT. La sessió
final de presentació oral del treball, també es considera com un acte d'avaluació, i per tant en aquest cas la no assistència
a la mateixa també implicarà una qualificació de NO PRESENTAT a la nota final de l'assignatura.
La nota dels exercicis de les sessions de teoria s'obté en base a activitats o treballs desenvolupats en aquestes sessions
relacionats amb els conceptes teòrics que s'estan introduint, i no es podrà demanar la seva substitució per activitats
alternatives.
En l'avaluació dels documents del projecte seran considerats tant els aspectes de contingut com els formals.
L'assignatura preveu procediments d'avaluació continua que permetran recuperar els resultats poc satisfactoris que es
puguin obtenir durant el curs.
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Regulations for carrying out activities
General UPC assessment framework and specific ESEIAAt assessment framework
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