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Resum del Treball (màxim 250 paraules):  

En el marc actual de creixement de les noves tecnologies de la informació 
contribueix que dins de l’àmbit educacional existeixi una transformació per 
ajustar-se a les e la societat actual. 
En l’àmbit professional, s’exigeix als professionals l’adquisició de noves 
competències que permetin desenvolupar les seves funcions amb èxit.  
La finalitat d’aquest projecte és analitzar les competències de les diferents 
universitats que formen part del Sistema Universitari Català (SUC) en relació 
als estudis de Grau i Màster d’Enginyeria Informàtica i obtenir una comparativa 
de les diferents competències professionals demandades en diferents ofertes 
de treball.  
El resultat final, serà l’extracció d’informació referent a quines són les 
universitats estudiades on es poden assolir  de les competències de Grau i 
Màster que siguin demandades a nivell laboral.  
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Abstract (in English, 250 words or less):  
 
Under current growth of the new information technologies that contribute in the 
educational sphere there is a change to conform to and society. 
Professionally, professionals are required to acquire new skills in order to 
develop their duties successfully. 
 
The purpose of this project is to analyze the responsibilities of the various 
universities that are part of the Catalan University System (SUC) in relation to 
undergraduate and Master of Computer Engineering and get a comparison of 
different professional skills demanded in diferent jobs positions.  
 
The result will be the extraction of information about what can be achieved 
where universities studied the Bachelor and Master skills that are in demand in 
the workplace. 
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1. Introducció 
1.1. Context i Justificació del Treball  
1.1.1.  Descripció general  
 
El projecte de final de grau es basa en una investigació documental de les 
diferents competències que un titulat en el Grau i Màster d’Enginyeria 
Informàtica  ha de conèixer.  
Es tracta de realitzar una comparativa entre les necessitats del mercat laboral 
pel que fa als titulats en informàtica i la formació universitària que reben 
aquests titulats en el estudis de Grau i Máster en les universitats del Sistema 
Universitari Català, en endavant SUC. 
Tota la recerca es durà a terme després d’haver consolidat el concepte de 
competència així com les seves tipologies.  
Es vol fer una comparativa per poder confirmar si la formació està alineada 
amb el que demanen les empreses. És important que les universitats catalanes 
disposin d'una formació adequada i actualitzada per a que els futurs enginyers 
informàtics puguin adaptar-se al mercat laboral adientment.  
Finalment, amb aquest projecte es vol obtenir una visió clara de quines són les 
competències més demandades en el món mercantil i saber quines són les 
universitats del SUC on es poden assolir.  
 

1.1.2. Justificació́ del TFG 
 

Donat el marc actual de situació econòmica del nostre país, són molts els 
professionals titulats que busquen una oportunitat d’incorporació al mercat 
laboral. Existeix un problema on la distància entre el que reclama l’empresa i el 
que s’incorpora per primer cop en ocasions és considerable.  
A més a més, s’ha de tenir en compte el notable creixement tecnològic i dels 
sistemes d’informació durant l’última dècada,  perquè fa que ens trobem en un 
context on existeixen molts titulats en Enginyeria Informàtica i un mercat laboral 
que reclama unes exigències als possibles candidats.  
En aquest context, és un requisit indispensable saber si la formació acadèmica 
proporciona aquestes capacitats o no són suficients per a poder diferenciar-se 
professionalment.  
Per aquest motiu, el projecte aportarà una perspectiva on es pretén valorar  si 
les universitats del SUC estan dotades per facilitar les eines necessàries per 
capacitar al alumnat a adquirir les competències que requereix la societat 
empresarial. 
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1.2. Objectius 
1.2.1. Objectius generals 

 
1.   Conèixer el concepte i la classificació de competència professional.  
2.   Determinar les competències de l'Enginyer en Informàtica segons els 

referents analitzats.  
3.   Entendre el mètode d’investigació “Literature Review”. 
4.   Realitzar una comparativa entre les necessitats del mercat laboral i la 

formació universitària rebuda dels titulats en informàtica. 
5.   Aportar una reflexió personal sobre les competències transversals 

connectant l’àmbit acadèmic i professional propi.  
 

1.2.2. Objectius específics 
 

1.1. Definir el concepte de competència professional.  
1.2. Conèixer la classificació de les competències professionals. 
2.1.Determinar les competències professionals genèriques que corresponen a 
un Enginyer en informàtica. 
3.1. Conèixer, entendre i aplicar el mètode “Literature review”. 
4.1. Aportar amb detall quines són les competències més demanades a nivell 
laboral fent un estudi a la xarxa utilitzant eines de recerca laboral. 
4.2. Analitzar les competències transversals explicitades en els plans d'estudis 
del Grau i Màster d'Enginyeria Informàtica de les universitats del SUC. 
5.1. Analitzar les assignatures cursades en els propis estudis d’informàtica pel 
que fa a les competències transversals. 
5.2. Descobrir el nivell d’aplicació professional propi de les competències 
transversals i localitzar aquelles competències dins de l’àmbit acadèmic que no 
han estat suficientment treballades d'acord amb les necessitats del lloc de 
treball que s'ocupa. 
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1.3. Enfocament i mètode a seguir  
 

L’enfocament del projecte està centrat en l’àmbit professional, és a dir, en la 
realització d'un estudi comparatiu entre les demandes competencials del 
mercat laboral i la formació universitària rebuda pels titulats.  

Es tracta d’un projecte documental, per tant, es treballa directament amb 
documentació que permetrà construir coneixement sobre el tema a tractar, 
constituirà un procés sistemàtic d’indagació, recol·lecció, organització, anàlisi i 
interpretació de la informació. Una de les fases més importants de qualsevol 
projecte documental, és la recopilació de fonts documentals adequades.  

De forma teòrica, segons l’autor Héctor Luis Ávila Baray del llibre “Introducción 
a la metodologia de la investigación” existeixen les següents etapes per a la 
redacció d’un treball documental: 

• Planificació. 

• Col·lecció de informació. 

• Organització, anàlisis i interpretació. 
• Presentació de resultats. 

L’autor destaca la importància de dissenyar sistemes de registre de dades de la 
informació com les anomenades fitxes de treball. En el cas que ocupa el 
projecte, es seguiran les etapes  que es descriuen en el següent apartat de 
“Planificació́ amb fites i temporització́” i estarà basat en el anàlisi documental. 

En aquest projecte es recol·lectaran i es seleccionaran documents de la xarxa, 
material audiovisual, llibres i articles proposats a l’assignatura de la UOC. Es 
consideren fonts d’informació als materials o productes originals o elaborats, 
que aporten notícies o testimonis a través dels quals s’accedeix al 
coneixement.  

Donat l’ampli ventall d’eines de recopilació de dades, s’exposen els punts de 
recerca més importants del treball. Una de les estratègies és abordar amb rigor 
els següents punts de recerca:  

• Recerca informació sobre les competències i la seva tipologia. Es 
descriuran diferents definicions i s’escollirà la definició que més encaixi 
amb el projecte o es farà una adaptació de vàries descripcions. 

• Recerca sobre el mètode d’investigació Literature review on es descriurà 
a nivell teòric i es durà a terme durant el projecte.  

• Recerca de les diferents competències per a cadascuna de les 
universitats del SUC respecte el Grau i Máster d’Enginyeria Informàtica. 
Per a dur a terme aquesta recerca es crearà una petita base de dades 
de totes les universitats que formen part del SUC com a partida inicial i 
es visitarà ell lloc web analitzant el pla d’estudis del grau. 
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• Recerca de les diferents posicions de treball relacionades amb el grau 
d’Enginyeria Informàtica utilitzant diferents eines existents a la xarxa de 
recerca de feina com pot ser Linkedin, Infojobs, etc. 

Tots els apartats esmentats anteriorment, faran que s’obtingui una quantitat 
important d’informació que haurà de ser tractada per poder ser documentada 
correctament i assolir els objectius.   

 
En el document del projecte es faran referència a un conjunt de cites i notes 
que aportaran una base teòrica dels plantejaments fets en el treball. Les  
normes  per  escriure les  cites  i  referències  en  un  document, exposades 
aquí, és basen en la normativa APA (American  Psychological  Association).  
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1.4. Planificació́ amb fites i temporització  
Per poder assolir els objectius esmentats anteriorment, es crearan diverses 
tasques. Cadascuna de les tasques a realitzar està dividida en diferents fases i 
vindran donades amb la duració estimada i la data límit per a la seva 
realització.    

1.4.1. Tasques 
A continuació, es mostra el llistat de les diferents tasques a realitzar per a cada 
fase.  

Taula 1 
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1.4.2. Calendari 

 
Il.lustració 1 

 

1.4.3.  Fites  
 

Fites Inici  Lliurament 
Pla de treball 01/03/17 15/03/17 
Contextualització 15/03/17 29/03/17 
Investigació 29/03/17 02/05/17 
Reflexió 02/05/17 16/05/17 
Memòria i 
presentació virtual 

16/05/17 02/06/17 

Defensa pública 07/06/17 21/06/17 
Taula 2 
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1.4.3.  Anàlisi de riscos 
 

Codi
Nom

Descripció Els terminis de les diferents PACs no es compleixen i no es lliuren en els terminis establerts.
Probabilitat

Impacte

Acció

Codi
Nom

Descripció

Probabilitat
Impacte

Acció

Codi
Nom

Descripció
Probabilitat

Impacte

Acció

Codi
Nom

Descripció
Probabilitat

Impacte
Acció

Codi
Nom

Descripció
Probabilitat

Impacte
Acció

R01
Temps insuficient

Baixa
Alt

Seguiment de la planificació, activar alarmes en diferents dispositius per a detectar amb 
anterioritat la insuficiència de temps. 

R02
Definició de l'abast erroni

Mitjana
Alt

Redefinició dels objectius, abast i replanificació del pla de treball ajudant-se de les 
observacions del consultor. 

Enfocament erroni de l'abast i de la complexitat del projecte fent que no assoleixen els 
criteris mínims d'acceptació.

Mitjana

R03
Investigació de baixa qualitat. 
Investigació de baixa qualitat, documentació escassa i un anàlisi poc coherent. 
Mitjana

Alt
Cambiar el mètode d'investigació utitlizat per un més adient que cumpleixi els requisits 
demanats pel consultor. Replanificació del calendari. 

R04
Pèrdua de documentació 
Pèrdua de documentació necessària per a les diferents entregues de les PACs.

Alt
Còpia de seguretat setmanal mitjançant Dropbox.

R05
Problemes de software
Possibles problemes de funcionament amb el software utilitzat per a la redacció del projecte. 
Baixa

Mitjà
Utilitzar un segon dispositiu preparat per poder executar les mateixes funcions.  

 
 
 
 
 

Il.lustració 2 
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1.5. Resultats esperats 
 

Al final del projecte de treball de grau s'obtindran els següents documents:  
• Pla de treball: document on es detallarà tota la informació referent a la 

planificació del propi projecte. Es determina l’abast del projecte, els 
objectius generals i específics, el mètode utilitzat així com l’enfocament 
del mateix. El pla de treball, forma part de la primera PAC de 
l’assignatura i pilar fonamental per a la correcta execució de les 
pròximes entregues. Es realitza un anàlisi inicial dels riscos que poden 
succeir al llarg de l’execució del projecte.  

• Memòria: La memòria inclourà la síntesi de totes les tasques realitzades 
durant el projecte amb tota la documentació obtinguda per a la 
investigació que haurà d’assolir els objectius inicials marcats al pla de 
treball. A més a més, la memòria contindrà les conclusions finals per 
concloure la investigació. En quant a la seva presentació, ha d'ajustar-se 
a una plantilla i una estructura determinades i tenir una extensió màxima 
de 90 pàgines.  

• Presentació virtual: es basa en un vídeo o diapositives amb so, d'una 
duració màxima de 20 minuts on es sintetitzarà de forma clara i concisa 
el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. En cas 
que s'entregui en format vídeo es realitzarà mitjançant l'eina Present@.  
 

A més a més, es realitzen diferents entregues, PACs on es vagin 
complimentant en gran part els lliurables esmentats. Concretament, es realitzen 
les següents entregues:  

 

• PAC1: correspon al pla de treball.  

• PAC2: fa referència a la contextualització del treball.  
• PAC3: part d’investigació de documentació, avaluació i anàlisi.  

• PAC4: etapa de reflexió. 
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1.6. Estructuració del projecte 
 

El projecte s’estructurarà tal i com es planteja al apartat de tasques, 
diferenciant les següents parts:  
 

• Pla de treball/Introducció 
o Context i justificació del treball 
o Objectius 
o Enfocament i mètode a seguir 
o Planificació amb fites i temporització 
o Resultats esperats 
o Estructuració del projecte 

• Contextualització 
o Concepte de competència: Definició i classificació 
o Descripció del mètode d’investigació 

• Investigació i anàlisi 
o Estudi documental 

§ Estudi de les universitats del SUC 
§ Estudi d'eines de recerca laboral a la xarxa 
§ Marcs de classificació 
§ Especificació dels límits de la documentació 

o Obtenció dels documents 
§ Llistat de competències per universitat 
§ Llistat de competències en el món laboral 

o Avaluació i anàlisi dels documents 
§ Relació competència universitat vs competències d'estudi 
§ Relació competència laboral vs competències d'estudi 

o Conclusions 

• Reflexió 
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2. Contextualització 

2.1. Concepte de competència: Definició i classificació 

La paraula competència[1] deriva del llatí competere i té com a adjectiu 
competent que s’aplica a qui té aptitud legal o autoritat per resoldre un tema i, 
també, a qui coneix certa ciència o matèria o es experta en la cosa que 
s’expressa en el nom afectat per competent. 

La competència es relaciona amb l’aptitud, capacitat i disposició.  

 
Il.lustració 3 

 
 

A partir dels nous canvis tecnològics i de comunicació obtinguts en els últims 
anys i dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació, s’han desenvolupat 
diferents competències relacionades amb l’educació i en l’àmbit professional. 
La finalitat de ambdues competències és assegurar un futur de qualitat 
professional. 
A continuació, s’exposen les diferents definicions del terme genèric 
competència trobades a la xarxa relacionades en l’àmbit laboral/educacional 
realitzades pels diferents organismes i autors coneguts.  
 
Wikipedia:  
 “Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 
diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 
personal, social y laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades 
y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y 
practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 
 
La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha 
enriquecido su significado en el campo educativo en donde es entendida como 
un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 
flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes”.[2] 
 
Real Academia Española:  
“Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado”.[3] 
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Institut d'Estudis Català: 
“Fet d’entendre pregonament en una matèria. No tenir competència en 
qüestions de dret. 
Ningú no discuteix la seva competència en biologia”. [4] 
 
Diccionari de Cambridge:   
"An important skill that is needed to do a job”.[5] 

 
Bussiness dictionary:  
“A cluster of related abilities, commitments, knowledge, and skills that enable a 
person (or an organization) to act effectively in a job or situation. 
Competence indicates sufficiency of knowledge and skills that enable someone 
to act in a wide variety of situations. Because each level of responsibility has its 
own requirements, competence can occur in any period of a person's life or at 
any stage of his or her career”.[6] 

Altres definicions de competències: 

 “El concepto de competencia se refiere a la manera que permite hacer frente 
regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de situaciones, 
haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, a 
los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras 
competencias más específicas". (Perrenoud, 1998) 

Les característiques claus del concepte competència són (CIDEC, 1999):  

• Possibilitat de donar cos a un conjunt de capacitats informals i 
procedimentals difícilment catalogables en les classificacions més 
tradicionals  

• Està lligada al desenvolupament professional. La competència no 
existeix amb independència d’una activitat o problema a resoldre, és a 
dir, no existeix independentment de l’ús que se’n faci.  

• Es vincula a un context determinat (cosa que, d’altra banda, planteja el 
problema de la seva transferibilitat)  

• Integra diferents tipus de capacitats. No es tracta de la suma de 
capacitats, sinó de capacitats estructurades que constitueixen un cabdal 
de recursos disponibles que permeten el desenvolupament professional i 
la consecució del rendiment/resultats esperats. 

“S’adquireixen mitjançant el learning-by-doing i, a diferència dels coneixements, 
habilitats i actituds, no es poden avaluar independentment.” (Roe, 2002).  

“Les competències són els coneixements, habilitats i motivacions generals i 
específiques que conformen els prerequisits per l’acció eficaç en una gran 
varietat de contextos als quals s’enfronten els titulats superiors, formulat de tal 
manera que siguin equivalents pel que fa als significat en tots aquests 
contextos.” (Allen et, 2003).  

En la majoria de definicions de les diferents organitzacions i autors, un element 
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en comú Wikipedia, Cambridge i Business dictionary, Roe i Allen, la paraula 
habilitat (skill en anglès).  La paraula habilitat prové del terme llatí habilitas [7] i 
fa referència a la destresa o facilitat per a desenvolupar algunes activitats o 
tasques. La Real Academia Española i CIDEC, per exemple, la defineixen amb 
un sinònim d’habilitat com “pericia” o “capacitats”. Per tant, fan referència, en 
general,  a un conjunt d’habilitats.  

Avui dia el mercat laboral no només exigeix uns coneixements tècnics, sinó que 
demanda aptituds i valors necessaris pel desenvolupament professional. Les 
competències professionals s’estan convertint en un factor determinant per 
accedir al mercat laboral. A continuació, analitzarem la definició de competència 
professional.  

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació 
professional defineix la competència professional com “El conjunt de 
coneixements i capacitats que permetin l'exercici de l'activitat professional 
conforme a les exigències de la producció i l'ocupació”.  

Un altre enfoc, fruit del objectius de la Declaració de Bologna va sorgir en el 
projecte Tuning. En el document “Tuning Educational Structures in Europe”1 es 
pot extreure quin és l’objectiu del projecte. En concret, pretenia transmetre les 
següents idees:  

• Els resultats de l'aprenentatge són declaracions del que s'espera que 
l'estudiant ha de conèixer, entendre i/o ser capaç de demostrar després 
de la finalització de l'aprenentatge.  

• Les competències representen una combinació dinàmica de 
coneixements, comprensió, habilitats i capacitats. El foment de les 
competències és l'objecte dels programes educatius.  

 
 
D’altra banda, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA), organisme que coordina les polítiques de gestió de qualitat de les 
universitats espanyoles, exposa: 

“Comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
rasgos que se complementan entre sí, de manera que el individuo debe 
“saber”, “saber hacer”, “saber estar” y “saber ser”, para actuar con eficacia 
frente a situaciones profesionales.” (Libro Blanco, 2005).  

A partir de totes les aportacions en aquest projecte s’entendrà com a 
competència professional la definició donada pel Libro Blanco. 

Tot seguit, s’exposa l’evolució dels diferents models de competències 
professionals[8]: 
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Autor: Le Boterf 1991  
Model:  

Competència tècnica:  
Els sabers (“SABER”) com a conjunt de coneixements generals o 
especialitzats tant  teòrics com a científics o tècnics. 
Les tècniques (“SABER-FER”) com a domini de mètodes i tècniques 
en els continguts específics. 
Competència social: 
Inclou les motivacions , els valors , la capacitat de relació en un 
context social i organitzatiu. 
 

Autor: Bunk 1994  
Model:  

La Competència tècnica implica el domini com a expert de les 
tasques i continguts del seu àmbit de treball. Així com els 
coneixements i destreses necessaris per al seu acompliment. 
La Competència metodològica implica la capacitat de reacció en 
aplicar el procediment adequat a les tasques encomanades i a les 
irregularitats que es presentin. Qui troba de forma independent vies 
de solució i que transfereix adequadament les experiències 
adquirides a altres problemes de treball posseeix aquest tipus de 
competència. 
La Competència social implica saber col·laborar amb altres 
persones de forma comunicativa i constructiva, i mostra un 
comportament orientat al grup i així com un enteniment interpersonal. 
La Competència participativa implica saber participar en 
l'organització del seu lloc de treball i també en el seu entorn de 
treball. S'és capaç de decidir i d'assumir responsabilitats. 

Autor: Echeverría,2002 

Model:  

Tècnic [Saber]: Posseir coneixements especialitzats i relacionats 
amb determinat àmbit professional, que permeten dominar com a 
expert els continguts i tasques concordes a la seva activitat laboral. 

Metodològic [Saber fer]: Saber aplicar els coneixements a 
situacions laborals concretes, utilitzar procediments adequats a les 
tasques pertinents, solucionar problemes de forma autònoma i 
transferir amb enginy les experiències adquirides a situacions noves. 

 
Participatiu [Saber estar]: Estar atent a l'evolució del mercat laboral, 
predisposat a l'enteniment interpersonal, disposat a la comunicació i 
cooperació amb els altres i demostrar un comportament orientat cap 
al grup. 
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Personal [Saber ser]: Tenir una imatge realista de si mateix, actuar 
conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre 
decisions i relativizar les possibles frustracions. 

 
Per a la classificació de les diferents tipologies de competències, existeixen 
també diversos models. En la realització del projecte s’exposaran el model del 
projecte Tuning,  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills 
(SCANS) i ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori). 
  
Model Projecte Tuning 
El projecte Tuning va ser un dels projectes més importants a l'educació superior 
a Europa. 
Aquest projecte sorgeix en un context de reflexió sobre l'educació superior 
davant els accelerats canvis de la societat, per la qual cosa en 1998 s'inicia un 
procés on a partir dels canvis en l'àmbit educatiu i laboral tenen l'obligació de 
proporcionar a estudiants i a la societat en el seu conjunt un sistema d'educació 
superior que ofereixi les millors oportunitats per buscar i trobar el seu propi 
àmbit d'excel·lència. 
 
Tuning no es centra únicament en els sistemes educatius sinó en les 
estructures i el contingut dels estudis. Mentre que els sistemes educatius són 
abans que tot responsabilitat dels governs, les estructures educatives i el 
contingut ho són de les institucions d'educació superior. 
 
En el marc del projecte Tuning s'ha dissenyat una metodologia per a la 
comprensió del currículum i per fer-ho comparable. Com a part de la 
metodologia es va introduir el concepte de resultats de l'aprenentatge i 
competències. 
Les competències que van ser seleccionades i investigades per el projecte 
Tuning van ser:  
 
• Instrumentals 

Capacitat d'anàlisi i síntesi. 
Capacitat d'organitzar i planificar. 
Coneixements generals bàsics. 
Coneixements bàsics de la professió. 
Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. 
Coneixement d'una segona llengua. 
Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador. 
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar 
informació provinent de fonts diverses). 
Resolució de problemes. 
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Presa de decisions. 

• Interpersonals 
Capacitat crítica i autocrítica. 
Treball en equip. 
Habilitats interpersonals. 
Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari. 
Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees. 
Apreciació de la diversitat i multiculturalitat. 
Habilitat de treballar en un context internacional. 
Compromís ètic. 

• Sistémiques 
Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica. 
Habilitats de recerca. 
Capacitat d'aprendre. 
Capacitat per adaptar-se a noves situacions. 
Capacitat per generar noves idees (creativitat). 
Lideratge. 
Coneixement de cultures i costums d'altres països. 
Habilitat per treballar de forma autònoma. 
Disseny i gestió de projectes. 
Iniciativa i esperit emprenedor. 
Preocupació per la qualitat. 
Motivació d'assoliment. 
 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU 

Per AQU de Catalunya (2004), en el marc de desenvolupar guia pel disseny 
dels plans d’estudi, assenyala en la Guia pel desenvolupament de projectes 
pilot per a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior que qualsevol 
perfil de graduat universitari hauria de preveure dos grans tipus de 
competències:  

A- Les específiques de la titulació, que estan relacionades de manera més 
directa amb el maneig dels conceptes, teories o habilitats desitjables en 
un investigador o en un professional i que, al seu torn, poden ser de 
caràcter més acadèmic o més aviat professionalitzador, segons el cas. 
Dins les competències específiques es poden diferenciar dos àmbits:  

• Àmbit acadèmic: que inclou tant el corpus de coneixements, 
conceptes i teories propis, com les habilitats cognitives 
necessàries per a gestionar-les (pensament analític, habilitats 
d’indagació, etc.).  

• Àmbit professional: que inclou tant els coneixements relatius a 
tècniques, metodologies, procediments de treball, com les 
habilitats cognitives pròpies del professional reflexiu (resolució de 
problemes, raonament inductiu, acció reflexiva, etc.)  
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B- Les transversals, comunes a la majoria de titulacions, però amb 
balanços diferents que es poden classificar de la manera següent:  

• Gestió de temps i recursos: organització, planificació, etc  
• Interpersonal: comunicació, treball en equip, lideratge  
• Gestió de la informació  
• Personal: responsabilitat, valors ètics com ara el respecte al 

mediambient o la confidencialitat, etc.  
• Instrumentals: informàtica, idiomes  

Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, SCANS 

El know-how identificat per SCANS es compon de cinc competències i una 
base de tres parts d'habilitats i qualitats personals que són necessaris per al 
desenvolupament del treball sòlid.  

• Recursos:  assignació de temps, materials, espai i personal.  
• Habilitats interpersonals: treball en equip, ensenyar als altres, servir 

als clients, negociar, treballar correctament amb persones de diversos 
orígens culturals. 

• Informació d’adquisició i avaluació de dades, organitzar i mantenir 
arxius, interpretació i comunicació i l’ús d’ordinadors per processar la 
informació. 

• Sistemes per entendre els sistemes socials, organitzatius i tecnològics, 
el control i la correcció de rendiment i el disseny o la millora dels 
sistemes.  

•  Tecnologia: aplicació de la tecnologia per a tasques específiques, el 
manteniment i la solució de tecnologies.  

 

Model ISFOL 
El model ISFOL  està enfocat sota un enfoc complex de competències 
professionals i es divideix en tres tipologies de competència: 

• Bàsiques 

• Tècniques 

• Transversals 
 
Bàsiques o genèriques: són les que fan referència als coneixements 
necessaris per poder funcionar en relació al mercat laboral, com el 
coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió de recursos necessaris per 
a poder tenir a accés a una ocupació. Es podria resumir com les competències 
necessàries per trobar i accedir a un lloc de treball.  
“Estas competencias, requisito fundamental para la ocupabilidad de las 
personas, son fundamentales como formación para la ciudadanía.” (Angeli, 
1997, 49). 
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Les competències basiques constitueixen el “saber mínim” per localitzar una 
ocupació, superar el procés de selecció i accedir al mateix. Són unes 
competències substancialment independents del procés operatiu concret en el 
qual subjecte aquesta obligat en l'exercici del seu treball. Però que són crucials 
per al ciutadà–professional, que ha d'acreditar-les com prerrequisito d'accés a 
la ocupabilidad, la formació i, en definitiva, el desenvolupament professional del 
subjecte. 
 
Tècniques: són les que fan referència als coneixements teòrics i tècnics 
específics necessaris per desenvolupar una activitat laboral. Per a cada posició 
laboral, existiran diferents competències tècniques. Es podria resumir com les 
competències necessàries per desenvolupar les funcions i processos propis 
d’una ocupació en concret.  
Les competències tècnic professionals, segons el sistema italià inclouen 
l'anàlisi i descripció de les competències tècniques que són necessàries per a 
l'acompliment dels diversos processos i funcions professionals en un 
determinat sector o activitat. Isfol ha identificat i estructurat les competències 
tècnic professionals d'hostaleria, producció industrial, assegurament de la 
qualitat en la indústria, administració i finances, i gestió. 
Transversals: són les que fan referència al conjunt de capacitats i habilitats 
necessàries per a donar resposta a situacions laborals diverses i que són 
transversals en diferents posicions laborals. Es podria resumir com les 
competències que són necessàries per aconseguir que la persona s’integri a 
les exigències de l’entorn laboral.  

“Aquellas que no son específicas de una determinada actividad o posición 
laboral, sino que entran en juego en diversas situaciones. De las competencias 
transversales dependen, en gran manera, que la persona desempeñe un 
comportamiento profesional “hábil” o “experto” (Angeli, 1997, 50). 

A continuació, s’exposen alguns exemples de competències transversals:  

• Capacitat d'organització del treball. 
• Responsabilitat en el treball. 
• Capacitat de treballar en equip. 
• Autonomia.  
• Relació interpersonal. 
• Capacitat d'iniciativa. 
 
En totes les definicions anteriors, s’identifiquen les competències compartides 
que puguin generar-se en qualsevol titulació com la capacitat d’aprendre, 
analitzar i sintetitzar, etc. A més tenen una part de competències específiques 
que es relacionen amb cada àrea temàtica. 
De totes les classificacions exposades anteriorment, per el transcurs d’aquest 
projecte s’utilitzarà la classificació que indica el projecte Tuning perquè dona 
importància a les competències, habilitats per preparar als estudiants en el en 
la societat en termes d’ocupabilitat. 
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2.2.  Descripció del mètode d'investigació 
 

Alhora d’iniciar la investigació del nostre projecte necessitem conèixer l’estat 
actual per tal d’enfocar l’estudi basant en les recerques del mateix àmbit, altres 
estudis previs i exemples. Existeixen diversos mètodes a través dels quals 
podem obtenir i avaluar informació.   
El llibre Briony J.Oates[9] proposa diferents mètodes per tal d’abarcar la 
informació, estudiar-la i avaluar-la per tal de prendre decisions sobre 
l’enfocament del treball. 

  
 
2.2.1. Literature Review 
 
El propòsit del mètode “Literature Review” és revisar el tot el material de text 
existent sobre un tema en particular i identificar si es necessari realitzar més 
recerca sobre un tema determinat. L’objectiu es justificar l’aportació de nous 
coneixements, es a dir, serveix per demostrar que no repetim el treball que 
altres han entregat o bé que la nostra aportació no existia prèviament.  La 
revisió de la literatura, per tant, és el punt de partida del nostre treball.  
 
La informació trobada en recursos de text, ens permetrà situar el context del 
treball, remarcar fortaleses i debilitats de treballs anteriors, identificar punts clau 
així com identificar les noves teories que podem explorar mitjançant la 
recol·lecció de dades. 
 
En el cas específic del projecte, es limitarà la recerca d’informació sobre les 
universitats que formen part del SUC, en concret seran 12 universitats. La 
investigació es vol realitzar en les universitats catalanes per tal d’extreure 
conclusions a nivell territorial català. Es recercaran les diferents competències 
pels estudis de Grau i Màster en Enginyeria Informàtica. La selecció de la 
informació es realitzarà en dos gran parts:  
 
Part 1 - Seleccionar els documents a analitzar:  
 
• Universitats: llistar les universitats a analitzar en forma de taula. 
• Pla d’estudi: l’accés al pla d’estudi es realitzarà mitjançant la pròpia plana 

web de cada universitat. En cas de no ser-hi disponible, ens posarem en 
contacte amb la mateixa universitat. Per cada universitat es cercarà el pla 
d’estudis de Grau i Màster d’Enginyeria Informàtica cercant la informació per 
matèria.  

• Cercador de feina: per saber quines són les competències que es 
demanen a nivell professional, s’utilitzarà els següents cercadors de feina 
que han sigut escollits per estar entre els 20 més populars:  

- Tecnoempleo 
- Infojobs 
- Glassdoor 
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A més a més, també s’inclouran ofertes de Linkedin per ser una xarxa social 
professional molt utilitzada per les empreses actualment.  

 
Es cercaran un màxim de 60 ofertes de les principals ciutats espanyoles: 
Madrid, Barcelona, Valencia i Sevilla. D’aquesta manera, es podrà saber si les 
universitats catalanes estan alineades amb la demanda a nivell estatal. 
 
Competències: recollir les competències a partir dels plans d’estudis que ha 
de posseir un estudiant quan finalitzi els estudis de Grau o Màster i les 
competències en els diferents cercadors de feina.   En aquest punt, es llistaran 
quines són les competències més demandades a nivell professional i a nivell 
acadèmic.  

 
Part 2 - Anàlisi de documentació: s’analitzarà tota la informació recollida en 
l’etapa anterior i es concretaran els marcs de classificació. El contingut 
d'aquests apartats serà el resultat de la recerca, anàlisi i classificació sobre els 
principals referents considerats.  
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3. Investigació i anàlisi 
3.1. Estudi documental 
 
3.1.1. Estudi de les universitats del SUC 
	
A continuació, llistem totes les universitats que formen part del Sistema 
Universitari Català. Tal i com es pot observar a la taula, per cada universitat 
s’indica si pertany a un sistema públic o privat, la comunitat autònoma on es 
localitza la universitat, si realitzen o no el Grau i Màster d’EI i la pàgina web 
d’on s’ha extret la informació referent al pla d’estudis. Cada pla d’estudis es pot 
trobar adjuntat a l’annex d’aquest projecte.  
 

Universitat	 Sistema	 Comunitat		 Grau	d’EI	 Màster	d’EI	

Universitat	Abat	
Oliba	CEU	

Privat	 Barcelona	 NO	 NO	

Universitat	
Autònoma	de	
Barcelona	

Públic	 Barcelona	 SI SI 

Universitat	de	
Barcelona	

Públic	 Barcelona	 SI	 NO	

Universitat	de	
Girona	

Públic	 Girona	 SI SI 

Universitat	de	
Lleida	

Públic	 Lleida	 SI SI 

Universitat	de	Vic	 Privat	 Barcelona	 NO	 NO	

Universitat	
Internacional	de	
Catalunya	

Privat	 Barcelona	 NO	 NO	

Universitat	Oberta	
de	Catalunya	

Privat	 Barcelona	 SI SI 

Universitat	
Politècnica	de	
Catalunya	

Públic	 Barcelona	 SI SI 

Universitat	
Pompeu	Fabra	

Públic	 Barcelona	 SI	 NO	

Universitat	Ramon	
Llull	

Privat	 Barcelona	 SI	 NO	

Universitat	Rovira	i	
Virgili	

Públic	 Tarragona	 SI	 NO	

Taula 3 



|TFC - Competències Professionals - Juny 2017|  
 

 21   

	
Per tenir una visió global més clara, es pot observar en el gràfic inferior quin és 
el tant per cent d’universitats on s’imparteix el Grau i Màster d’EI. 
	

 
Gràfic 1 

	
Es pot observar que de totes les universitats del SUC, existeix un 42% on es 
cursen els estudis de Grau i Màster que serien: la universitat autònoma de 
Barcelona, de Girona, Lleida, la Politècnica de Catalunya i la universitat Oberta 
de Catalunya.  
 
Per un altra banda, existeix un 33% on s’estudia únicament el Grau en: 
universitat de Barcelona, de Ramon Llull i la de Rovira i Virgili.  
Per últim, un 25% on no s’imparteix cap dels dos estudis.  
 
També s’ha analitzat els diferents plans d’estudi i en els estudis de Grau només 
existeix una universitat de tipus no presencial, en aquest cas, la universitat 
oberta de Catalunya amb 240 crèdits per al Grau d’EI i 90 crèdits per el Màster 
d’EI. La resta d’estudis a les diferents universitats es realitzen de manera 
presencial amb el mateix nombre de crèdits tant pel grau com pel màster. 
 
 

Grau d’EI Nº crèdits Durada (anys) Tipologia 
Universitat Autònoma de Barcelona 240 4 Presencial 

Universitat de Barcelona 240 4 Presencial 
Universitat de Girona 240 4 Presencial 
Universitat de Lleida 240 4 Presencial 
Universitat Oberta de Catalunya 240 4 No presencial 

Universitat Politècnica de Catalunya 240 4 Presencial 

Universitat Ramón Llull 240 4 Presencial 
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Universitat Rovira i Virgili 240 4 Presencial 
Taula 4 

 
Màster d’EI Nº crèdits Durada (anys) Tipologia 
Universitat Autònoma de Barcelona 90 2 Presencial 

Universitat de Girona 90 2 Presencial 
Universitat de Lleida 90 2 Presencial 
Universitat Oberta de Catalunya 78 2 No presencial 

Universitat Politècnica de Catalunya 90 2 Presencial 

Taula 5 
 
 
 
3.1.2. Estudi d'eines de recerca laboral a la xarxa  
 
Per realitzar l’estudi i saber quines són les competències que es demanen a 
nivell professional,  s’utilitza els següents cercadors de feina: 
 

1. Tecnoempleo - https://www.tecnoempleo.com 
 

Pertany a un dels líders de portals de feina especialitzats en informàtica, 
telecomunicacions i tecnologies d’Espanya. Actualment disposen de més de 
5.000 ofertes de treball, 19.000 empreses i compten amb més de 430.000 
professionals.  
 
No és necessari estar registrar dins de la plataforma per cercar ofertes de 
feina però sí per sol·licitar ser entrevistat.  
 
Per tal de gestionar les diferents ofertes de treball utilitzades en aquest 
projecte, s’ha procedit a codificar-les utilitzant la lletra A com a prefix i el 
número seqüencial.  
 
Tot seguit, es mostra un exemple d’oferta de treball emesa per Tecnoempleo 
on es pot observar a la part superior esquerra els detalls del perfil del 
candidat, la tecnologia demanada, les funcions que es requereixen, la 
província del lloc vacant i la descripció detallada. 
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Il.lustració 4 

 
 

2. Infojobs - https://www.infojobs.net 
 

És una de les borses de treball que més tràfic registra en España. Al 2016 va 
aconseguir tancar 1,2 millons de contractes en 2016, un 45%  més que l’any 
anterior.  
 
Per tal de poder identificar les ofertes d’infojobs, s’ha procedit a codificar els 
diferents anuncis amb un identificador que correspon amb un prefix B i el 
número seqüencial d’anunci. A continuació, es mostra un exemple d’oferta de 
treball emesa per Infojobs:  
 

 

 
Il.lustració 5 
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3. Glassdoor - https://www.glassdoor.com 
 

Glassdoor també compta amb un gran ventall d’ofertes del tipus tecnològic. 
No obstant, introdueix noves funcionalitats a la plataforma que consta amb la 
possibilitat d’introduir els sous (en cas de ser un treballador) i opinions de 
diferents usuaris. Això aporta una valoració respecte l’empresa.  
 
Per tal de poder identificar les ofertes de Glassdoor, s’ha procedit a codificar 
els diferents anuncis amb un identificador que correspon amb un prefix C i el 
número seqüencial d’anunci. Exemple de publicació:  
 

 
Il.lustració 6 

 
Addicionalment també s’inclouen ofertes de Linkedin (https://www.linkedin.com), 
una xarxa social professional amb una base d’ofertes i empreses molt àmplia. 
Per cadascun dels portals, es cercaran ofertes en les principals ciutats 
espanyoles: Madrid, Barcelona, Valencia i Sevilla. 
 
Per tal de poder identificar les ofertes de Linkedin, s’ha procedit a codificar els 
diferents anuncis amb un identificador que correspon amb un prefix D i el número 
seqüencial d’anunci.  
 
 
Les ofertes de treball utilitzades per adquirir les competències professionals es 
troben adjuntades al annex del projecte.  
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3.1.3. Marcs de classificació 
	
Per poder mesurar correctament les competències a nivell laboral i acadèmic, 
es faran servir com a referència les competències descrites en el projecte 
Tuning. En concret, es tindran en compte les següents competències: 
 
Competències Instrumentals Codi Idenfiticador 

Capacitat d'anàlisi i síntesi. Instr-C1 
Capacitat d'organitzar i planificar. Instr-C2 
Coneixements generals bàsics. Instr-C3 

Coneixements bàsics de la professió. Instr-C4 
Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. Instr-C5 

Coneixement d'una segona llengua. Instr-C6 
Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador. Instr-C7 
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i 
analitzar informació provinent de fonts diverses). 

Instr-C8 

Resolució de problemes. Instr-C9 
           Presa de decisions.   Instr-C10 

Taula 6	
	
Competències Interpersonals Codi identificador 

Capacitat crítica i autocrítica. Inter-C1 
Treball en equip. Inter-C2 
Habilitats interpersonals. Inter-C3 
Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari. Inter-C4 

Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees. Inter-C5 

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat. Inter-C6 
Habilitat de treballar en un context internacional. Inter-C7 

Compromís ètic. Inter-C8 
Taula 7	
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Competències sistèmiques Codi identificador 
Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica. Sist-C1 

Habilitats de recerca. Sist-C2 
Capacitat d'aprendre. Sist-C3 
Capacitat per adaptar-se a noves situacions. Sist-C4 
Capacitat per generar noves idees (creativitat). Sist-C5 

Lideratge. Sist-C6 
Coneixement de cultures i costums d'altres països. Sist-C7 

Habilitat per treballar de forma autònoma. Sist-C8 
Disseny i gestió de projectes. Sist-C9 
Iniciativa i esperit emprenedor. Sist-C10 
Preocupació per la qualitat. Sist-C11 

          Motivació d'assoliment. Sist-C12 
Taula 8 

 
Tal i com s’observa a les taules anteriors, s’han codificat les competències 
segons el seu tipus en relació al projecte Tuning. Per cadascuna d’elles 
s’utilitza una numeració seqüencial precedit d’un text que serà diferent segons 
el seu tipus. Per les Instrumentals “Instr-C”, per les interpersonals “Inter-C” i per 
les sistèmiques “Sist-C”.  
	
	
	
3.1.4. Especificació dels límits de la documentació  
 
Per tal de posar un límit a la informació obtinguda, s’han tingut en compte un 
total de 55 ofertes de treball repartides de la següent manera segons el 
cercador:  
	
	

Nom Cercador Ofertes analitzades 

Tecnoempleo 15 

Infojobs 15 

Glassdoor 15 

Linkedin 10 

Total  55 
Taula 9 

 
Les recerques s’han realitzat en les principals ciutats a nivell estatal: Barcelona, 
Madrid, Sevilla i València. A més a més, per realitzar la cerca de les ofertes, 
s’han tingut en compte únicament les ofertes que com a requisits demanaven:  
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1. Enginyeria Tècnica Informàtica 
2. Grau Enginyeria Informàtica 
3. Màster Enginyeria Informàtica 
4. Enginyeria Superior Informàtica 
5. Bachelor’s degree in Computer Engineering 
 
Pel que fa a la informació sobre les universitats, s’ha accedit al pla d’estudis i a 
les guies docents de les assignatures per extreure la màxima informació 
possible que fos rellevant per el projecte.  
 

 
 
3.2. Obtenció dels documents 
3.2.1. Llistat de competències per universitat 

Segons AQU, a Catalunya hi han 12 universitats, 7 públiques, 4 privades i una 
no presencial (virtual) on 26300 persones imparteixen docència a més de 
237000 estudiants que tenen una oferta d’uns 1300 títols universitaris entre 
graus, màsters i doctorats. 
 
En el cas del projecte que ens ocupa, s’analitzaran les competències del Grau i 
Màster d’Enginyeria Informàtica. Per tant, el que s’obté és una taula de cada 
estudi (Grau i Màster) distingint les competències per universitat.  
 
Les següents taules fan referència a les competències del Grau i Màster d’EI 
segons les universitats que l’imparteixen: Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Universitat de Barcelona (UdB) Universitat de Girona(UdG), Universitat 
de Lleida(UdL), Universitat Oberta de Catalunya(UOC), Universitat Politècnica 
de Catalunya(UPC), Universitat Ramón Llull(URL), Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat Rovira i Virgili(URV). Per a cada una de es taules es representa 
un tipus de competència segons el model del projecte Tuning esmentat amb 
anterioritat.  
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Taula de competències instrumentals de Grau i Màster 
 
En la taula que s’observa a continuació, es marquen totes aquelles competències 
implícites i explícites que s’han obtingut després d’un anàlisi en profunditat del 
pla d’estudis de cada universitat. En el cas concret de la taula següent, les files 
fan referència a les competències instrumentals i les columnes indiquen les 
universitats. Per indicar que una competència es porta a terme a una universitat 
en concret es marca amb un ‘1’.  
 

Grau  UAB UdB UdG UdL UOC UPC UPF URL URV 

Instr-C1 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C2 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C3 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C4 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C5 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C6 1	 	 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C7 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C8 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C9 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Instr-C10 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Taula 10 
 
Per analitzar les dades de la taula anterior, s’ha realitzat un gràfic de barres on 
l’eix de les abscisses fa referència a les competències i en l’eix d’ordenades es 
troben les universitats.  
 
	

 
Gràfic 2	
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Tal i com s’observa a la imatge superior, es destaquen diverses competències 
que són realitzades per la majoria d’universitats. Totes les universitats excepte la 
UdB i la UdG es caracteritzen per obtenir totes les competències instrumentals. 
La competència que no és utilitzada per totes les universitats és la Instr-C6 que 
correspon al coneixement d’una segona llengua. Per tal de decidir si una 
universitat disposa d’aquesta competència o no, s’ha tingut en compte únicament 
si dins del seu pla d’estudis inclou la matèria d’alguna llengua estrangera. No 
s’ha tingut en compte si la universitat disposa de sortides a l’estranger com 
ERASMUS.  
 
Per un altre banda, s’ha considerat que algunes competències estan 
relacionades directament amb totes les universitats per ser bàsiques en 
qualsevol Enginyeria. Les competències són la Instr-C3, Instr-C4 i Instr-C7 que 
corresponen a coneixements generals bàsics, coneixements bàsics de la 
professió i habilitats bàsiques del maneig de l’ordinador respectivament. És a dir, 
qualsevol de les universitats estudiades com a mínim tindran aquestes 
competències.  
 
Pel que fa als estudis de Màster, de les competències instrumentals s’han 
obtingut les següents dades per les universitats que realitzen el Màster 
d’Enginyeria Informàtica:  
 

Màster UAB UdG UdL UOC UPC 

Instr-C1 1	 1	
	

1	 1	
Instr-C2 

	 	
1	

	 	Instr-C3 

	 	 	 	 	Instr-C4 

	 	 	 	 	Instr-C5 1	
	

1	 1	
	Instr-C6 1	

	
1	

	 	Instr-C7 

	 	 	 	 	Instr-C8 

	 	 	 	 	Instr-C9 1	
	 	 	

1	
Instr-C10 1	 1	

	 	 	Taula 11 
 
En el gràfic inferior, s’observa que la competència més utilitzada per les 
universitats de la UAB, UdG, UOC i UPC és la Instr-C1 corresponent a la 
capacitat d’anàlisi i síntesi. Seguidament, la Instr-C5, comunicació oral i escrita 
en la pròpia llengua per les universitats de la UAB, UdL i UOC. En els Màsters he 
pogut observar que molts dels continguts són en anglès i a més a més, 
s’emfatitza en que l’estudiant han de saber comunicar-se per tal de poder aportar 
les seves conclusions sense ambigüitats.   La competència que menys s’utilitza 
és la Instr-C2 que fa referència a capacitat d’organitzar i planificar.  
 



|TFC - Competències Professionals - Juny 2017|  
 

 30   

 
Gràfic 3 

 
Per un altre banda, disposem de la Instr-C3, Instr-C4, Instr-C7 i Instr-C8 que no 
se’n parla en els plans d’estudis però es pot deduir que més que competències 
obtingudes al acabar el Màster podrien tenir a veure amb competències bàsiques 
que l’estudiant hauria de tenir per iniciar el Màster.  
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Taula de competències interpersonals de Grau i Màster 
 
De la mateixa manera que s’ha fet per les competències instrumentals, a 
continuació es mostra la taula on es decideix quines universitats tenen les 
competències interpersonals un cop acabat els estudis de grau. 
 
Grau UAB UdB UdG UdL UOC UPC UPF URL URV 

Inter-C1 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Inter-C2 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Inter-C3 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Inter-C4 1	 	 	 	 1	 	 	 	 	
Inter-C5 1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Inter-C6 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Inter-C7 

	 	 	 	 	 	 1	 	 	
Inter-C8 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Taula 12 
 
La representació de les dades de la taula anterior queda reflectida en el següent 
gràfic on s’observa que només quatre competències són realitzades per totes les 
universitats estudiades. 
 

 
Gràfic 4 

 
En concret són la Inter-C1, Inter-C2, Inter-C3 i Inter-C8 que corresponen a 
capacitat crítica, treball en equip, habilitats interpersonals i compromís ètic. S’ha 
considerat com a habilitat interpersonal aquelles com la comunicació verbal, 
presa de decisions i resolució de conflictes. Per un altre banda, existeixen tres 
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competències que no són compartides per totes les universitats com Inter-C4, 
Inter-C5 i Inter-C7 corresponents a la capacitat de treballar en un equip 
interdisciplinari, capacitat per comunicar-se amb experts d’altres àrees i la 
habilitat de treballar en un context internacional. Aquesta última  per exemple, és 
únicament utilitzada per la universitat Pompeu i Fabra degut a que disposa d’un 
pla de sortida a l’estranger en el tercer curs.  
Finalment, es detecta una competència que no ha estat utilitzada per cap de les 
universitats i fa referència a la Inter-C6, apreciació de la diversitat i 
multiculturalitat. 
 
En relació a les competències sobre el Màster d’Enginyera Informàtica, s’han 
obtingut les següents dades:  
 

Màster UAB UdG UdL UOC UPC 

Inter-C1 1	 1	
	 	

1	
Inter-C2 

	 	 	 	
1	

Inter-C3 

	 	 	 	 	Inter-C4 1	 1	 1	 1	 1	
Inter-C5 1	 1	 1	 1	 1	
Inter-C6 

	 	 	 	 	Inter-C7 

	 	 	 	 	Inter-C8 1	 1	 1	 1	 1	
Taula 13 

 

 
Gràfic 5 

 
El gràfic indica que totes les universitats on s’imparteix el Màster, tenen en 
compte les competències Inter-C4, Inter-C5 i Incer-C8 corresponents a capacitat 
de treballar en un equip interdisciplinari, capacitat de comunicar-se amb experts 
d’altres àrees i compromís ètic respectivament.  
Per el contrari, les competències que no estan directament incloses dins 
d’aquests estudis són la Inter-C3, Inter-C6 i Inter-C7  que fan referència a 
habilitats interpersonals, apreciació de la diversitat i la multiculturalitat i l’habilitat 
de treballar en un context internacional. 
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Taula de competències sistèmiques de Grau i Màster 
 
Deixant de banda les competències instrumentals i interpersonals, continuem 
amb les sistèmiques.  
 

Grau  UAB UdB UdG UdL UOC UPC URL URV 

Sist-C1 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C2 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C3 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C4 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C5 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C6 1	 	 1	 1	 1	 1	 	 1	
Sist-C7 

	 	 	 	 	 	 	 	
Sist-C8 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C9 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C10 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C11 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C12 

	 	 	 	 	 	 	 	
Taula 14 

	

 
Gràfic 6 

 
 
En aquest cas, es veu clarament que les competències Sist-C1, Sist-C2, Sist-C3, 
Sist-C4, Sist-C5, Sist-C8, Sist-C9, Sist-C10 i Sist-C11 són assumides per totes 
les universitats. No obstant, la Sist-C6 corresponent al lideratge es poden assolir 
a la UAB, UdG, UdL, UOC, UPC i URL.  
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Per contra, no hi ha cap universitat amb la competències Sist-C7 que fa 
referència al coneixement de cultures i costums d'altres països. 
 
En la següent taula s’ha extret el total de competències globals assumides per 
cada universitat i expressat en percentatge: 
 

	
UAB UdB UdG UdL UOC UPC UPF	 URL URV 

TOTAL 26	 22	 23	 24	 25	 24	 24	 24	 23	
%	 86,67	 73,33	 76,67	 80,00	 83,33	 80,00	 80,00	 80,00	 76,67	

Taula 15 
 
Cal destacar que totes les existents superen el 50% de competències i només les 
universitats com la UAB, UdL, UOC, UPC, UPF i URL superen el 80%.  
 
En relació a les competències sistèmiques realitzades per les diferents 
universitats que realitzen el Màster en Enginyeria Informàtica són: 
 

Màster UAB UdG UdL UOC UPC 
Sist-C1 1	 1	 1	 1	 1	
Sist-C2 

	 	 	 	 	Sist-C3 1	
	

1	 1	
	Sist-C4 1	

	 	 	
1	

Sist-C5 

	 	 	 	 	Sist-C6 1	 1	 1	 1	
	Sist-C7 

	 	 	 	 	Sist-C8 1	
	 	

1	
	Sist-C9 1	 1	 1	 1	 1	

Sist-C10 1	
	 	 	 	Sist-C11 1	 1	 1	 1	 1	

Sist-C12 		 		 		 		 		
Taula 16 

 
Gràfic 7 
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En aquest cas, s’observa una clara utilització en totes les universitats de les 
competències Sist-C1, Sist-C9 i Sist-C11 corresponents a la capacitat d’aplicar 
els coneixements en pràctica, disseny i gestió de projectes i la preocupació per la 
qualitat.  Pel contrari, les que no formen part exclusivament del Màster són les 
competències Sist-C2, Sist-C5 i Sist-C7 que fan referència a habilitats de 
recerca, capacitat de creativitat i coneixement de cultures i costums d’altres 
països.   
 
 
 
3.2.2. Llistat de competències en el món laboral  

 
De la mateixa forma que s’ha analitzat el llistat de competències a nivell 
acadèmic, procedim a fer-ho a nivell laboral. La selecció de les competències 
s’ha realitzat utilitzant les que venien explícita i implícitament.  
 
Es crea una taula per cada cercador utilitzat. A l’eix de les columnes trobem 
l’identificador d’anunci i a l’eix de les files l’identificador de competència.  
 
Resultats obtinguts de Tecnoempleo: 
 
 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
Instr-C1    1 1 1    1  1  1 1 

Instr-C2  1   1 1      1  1  

Instr-C3                

Instr-C4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instr-C5    1   1  1    1   

Instr-C6  1     1 1 1   1 1 1 1 

Instr-C7 1    1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Instr-C8            1    

Instr-C9     1          1 

Instr-
C10 

1     1          

Inter-C1                

Inter-C2  1  1  1 1  1 1  1   1 

Inter-C3 1     1    1  1    
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Inter-C4  1    1          

Inter-C5  1    1          

Inter-C6                

Inter-C7       1  1    1   

Inter-C8      1          

Sist-C1  1  1   1   1      

Sist-C2                

Sist-C3  1              

Sist-C4 1   1            

Sist-C5          1  1   1 

Sist-C6                

Sist-C7   1             

Sist-C8 1        1       

Sist-C9 1           1    

Sist-C10  1  1      1  1    

Sist-C11            1    

Sist-C12                

Taula 17 
	
Un cop obtinguts els resultats, podem saber quines han sigut les competències 
més reclamades per aquest cercador en concret. L’eix de les abscisses ens 
indica el nombre de vegades que la competència ha estat utilitzada en els 
anuncis mentre que l’eix de les ordenades indica el codi de la competència. 
 
Amb el gràfic inferior es veuen clarament quines han estat les competències 
més utilitzades fent servir el cercador Tecnoempleo:  
 
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Instr-C7: Habilitats bàsiques del maneig de l’ordinador. 
Inter-C2: Treball en equip. 
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Gràfic 8	

	
 
Resultats obtinguts d’Infojobs: 
 
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 
Instr-C1      1 1         

Instr-C2       1         

Instr-C3                

Instr-C4 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Instr-C5  1    1 1         

Instr-C6   1   1   1      1 

Instr-C7  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Instr-C8                

Instr-C9   1          1   

Instr-C10                

Inter-C1                

Inter-C2   1   1          

Inter-C3  1 1   1       1   

Inter-C4                

Inter-C5                

Inter-C6                

Inter-C7      1         1 
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Inter-C8      1          

Sist-C1      1          

Sist-C2                

Sist-C3                

Sist-C4   1             

Sist-C5 1               

Sist-C6                

Sist-C7                

Sist-C8      1 1         

Sist-C9                

Sist-C10                

Sist-C11                

Sist-C12   1       1      

Taula 18 
 
En el cas del cercador Infojobs, s’observa que les competències més utilitzades 
són:  
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Instr-C7: Habilitats bàsiques del maneig de l’ordinador. 
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Gràfic 9	
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Resultats obtinguts de Glassdoor: 
 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 
Instr-C1      1 1 1  1 1  1   

Instr-C2      1   1 1     1 

Instr-C3                

Instr-C4 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instr-C5   1 1 1  1 1 1   1  1  

Instr-C6  1 1  1 1 1 1 1   1 1   

Instr-C7 1 1 1             

Instr-C8    1            

Instr-C9 1      1  1       

Instr-
C10 

1        1       

Inter-C1      1          

Inter-C2  1     1  1 1 1  1 1 1 

Inter-C3 1      1  1 1      

Inter-C4  1  1  1 1  1  1     

Inter-C5    1    1 1      1 

Inter-C6       1         

Inter-C7       1  1       

Inter-C8  1  1      1      

Sist-C1                

Sist-C2    1            

Sist-C3       1      1   

Sist-C4                

Sist-C5         1       

Sist-C6                

Sist-C7                

Sist-C8          1      

Sist-C9                
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Sist-
C10         1       

Sist-
C11              1  

Sist-
C12        1        

Taula 19 
	
	
Si observem el gràfic que fa referència als anuncis trobats mitjançant 
Glassdoor, ens adonem que les competències més usades són: 
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Instr-C6: Coneixement d’una segona llengua. 
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Resultats obtinguts de Linkedin: 
 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 
Instr-C1 1    1      
Instr-C2   1 1       
Instr-C3           
Instr-C4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Instr-C5           
Instr-C6  1  1 1 1 1    
Instr-C7           
Instr-C8           
Instr-C9           
Instr-C10           

Inter-C1           
Inter-C2 1   1 1 1    1 
Inter-C3           
Inter-C4           
Inter-C5 1          
Inter-C6           
Inter-C7           
Inter-C8           
Sist-C1           
Sist-C2           
Sist-C3           
Sist-C4           
Sist-C5           
Sist-C6           
Sist-C7           
Sist-C8           
Sist-C9           
Sist-C10 1     1 1   1 

Sist-C11    1       

Sist-C12           

Taula 20 
	

Pel cas de Linkedin, es veu clarament com igualment que Glassdoor i 
Tecnoempleo, les competències més utilitzades són:  
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Inter-C2: Treball en equip. 
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Gràfic 11	

 
 
Després d’analitzar els diferents anuncis utilitzats en diferents cercadors web, 
podem concloure que a nivell web, hi ha una tendència a utilitzar algunes 
competències més que unes altres. S’ha de tenir en compte que la 
competència Instr-C4, molts cop bé donada implícitament ja que en els anuncis 
et demanen els coneixements “bàsics” per a la posició sol·licitada.  
 
A continuació, es mostren les diferents competències més utilitzades per tot el 
conjunt de cercadors que s’han utilitzat en l’estudi. En concret, per ordre són:  
 
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Instr-C7: Habilitats bàsiques del maneig de l’ordinador. 
Inter-C2: Treball en equip. 
Instr-C6: Coneixement d’una segona llengua. 
Instr-C1: Capacitat d'anàlisi i síntesi. 
Instr-C5: Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. 
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Gràfic 12	
 
En aquest cas, per Tecnoempleo la més utilitzada és la Instr-C4, per Infojobs 
ho són la Instr-C4 i la Instr-C7, per Glassdoor és la Instr-C4 i per Linkedin 
també. 
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3.3. Avaluació i anàlisi dels documents 
 
3.3.1. Relació competència universitat vs competències d'estudi 

A continuació s’exposen de manera gràfica les dades obtingudes en la fase 
anterior per tal d’avaluar i analitzar-les en profunditat.  
 
 

 
Gràfic 13 

 
Com es pot observar, a la part esquerra correspon a les competències 
adquirides en el grau  d’informàtica i la part dreta a les del Màster.  
Per una banda, en relació a les competències instrumentals es pot detectar 
com en el grau tenen més presència que el màster.  
 
Per un altre banda, en relació a les competències interpersonals i els estudis de 
grau, la UAB disposa d’un 75% d’assoliment d’aquestes competències, 
seguidament de la UOC i la UPF amb un 62,5% i la resta amb un 50%. Dels 
estudis de Màster obtenim que la UPC té un 62,5% de realització de 
competències interpersonals, la UAB i la UdG amb un 50% i la resta amb un 
37,5%.  
 
Finalment, en relació a les competències sistèmiques i els estudis de grau, 
s’obté que les universitats de la UAB, UdG, UdL, UOC, UPC i URL disposin 
d’un 83,3% d’assoliment, mentre que la resta arriba a un 75%. 
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Un cop les dades han estat analitzades, podem afirmar que a nivell de 
competències instrumentals, les competències més utilitzades a nivell de Grau i 
Màster són: 
  

Competències Instrumentals Codi 
Identificador 

Capacitat d'anàlisi i síntesi. Instr-C1 
Capacitat d'organitzar i planificar. Instr-C2 
Coneixements generals bàsics. Instr-C3 
Coneixements bàsics de la professió. Instr-C4 
Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. Instr-C5 
Coneixement d'una segona llengua. Instr-C6 
Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador. Instr-C7 
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar 
informació provinent de fonts diverses). 

Instr-C8 

Resolució de problemes. Instr-C9 
           Presa de decisions. Instr-C10 

Taula 21 
 
A nivell de competències interpersonals, es confirma que les competències 
més utilitzades en el Grau i Màster són: 
 

Competències Interpersonals Codi 
identificador 

Capacitat crítica i autocrítica. Inter-C1 
Treball en equip. Inter-C2 
Habilitats interpersonals. Inter-C3 
Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari. Inter-C4 
Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees. Inter-C5 
Apreciació de la diversitat i multiculturalitat. Inter-C6 
Habilitat de treballar en un context internacional. Inter-C7 
Compromís ètic. Inter-C8 

Taula 22 
 
Per últim, a nivell de competències sistèmiques, es confirma que les tres competències 
més utilitzades en el Grau i Màster són: 
 
 

Competències sistèmiques Codi 
identificador 

Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica. Sist-C1 
Habilitats de recerca. Sist-C2 
Capacitat d'aprendre. Sist-C3 
Capacitat per adaptar-se a noves situacions. Sist-C4 
Capacitat per generar noves idees (creativitat). Sist-C5 
Lideratge. Sist-C6 
Coneixement de cultures i costums d'altres països. Sist-C7 
Habilitat per treballar de forma autònoma. Sist-C8 
Disseny i gestió de projectes. Sist-C9 
Iniciativa i esperit emprenedor. Sist-C10 
Preocupació per la qualitat. Sist-C11 

          Motivació d'assoliment. Sist-C12 
Taula 23 
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3.3.2. Relació competència laboral vs competències d'estudi 

 
Després de l’obtenció de tota la documentació, podem confirmar que donades 
les competències d’estudi, les competències amb més ús dins de l’àmbit laboral 
són: 
 

Competències Instrumentals Codi 
Identificador 

Capacitat d'anàlisi i síntesi. Instr-C1 
Capacitat d'organitzar i planificar. Instr-C2 
Coneixements generals bàsics. Instr-C3 
Coneixements bàsics de la professió. Instr-C4 
Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. Instr-C5 
Coneixement d'una segona llengua. Instr-C6 
Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador. Instr-C7 
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació 
provinent de fonts diverses). 

Instr-C8 

Resolució de problemes. Instr-C9 
           Presa de decisions. Instr-C10 

Taula 24 
 

Competències Interpersonals Codi 
identificador 

Capacitat crítica i autocrítica. Inter-C1 
Treball en equip. Inter-C2 
Habilitats interpersonals. Inter-C3 
Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari. Inter-C4 

Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees. Inter-C5 

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat. Inter-C6 
Habilitat de treballar en un context internacional. Inter-C7 
Compromís ètic. Inter-C8 

Taula 25 
 
Deixant de banda la Instr-C4 i les Instr-C7 que venen implícites en la majoria de les 
ofertes trobades, el que sí té molta tendència a demanar tal i com hem vist a la 
investigació, és la competència Instr-C6 i Inter-C2 corresponent a el coneixement 
d’una segona llengua i el treball en equip.  
 
 
3.4. Aportació a l’estudi 

Un dels principals objectius del projecte és realitzar una comparativa de les 
competències entre el nivell acadèmic i laboral mitjançant una cerca dels plans 
d’estudis del SUC i de diferents cercadors  de recerca de feina per internet.  
 
Per fer-ho, s’ha creat un marc de classificació de competències tenint en 
compte les competències esmentades en el model estudiat del projecte Tuning. 
Un cop definides adequadament, s’han codificat per agilitzar el seu anàlisi i han 
sigut objecte de comparació a nivell laboral i acadèmic. 
 
Per resoldre la comparació, per una banda, s’han analitzat els plans d’estudi de 
les universitats que formen part del Sistema Universitari Català i imparteixen el 
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Grau o Màster d’Enginyeria Informàtica. Amb aquesta investigació s’han 
obtingut que les competències més utilitzades a nivell acadèmic són:  
 
Instr-C1: Capacitat d'anàlisi i síntesi. 
Instr-C5: Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. 
Instr-C6: Coneixement d'una segona llengua 
Instr-C9: Resolució de problemes. 
Instr-C10: Presa de decisions.   
Inter-C1: Capacitat crítica i autocrítica. 
Inter-C2: Treball en equip. 
Inter-C4: Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari. 
Inter-C5: Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees. 
Inter-C8: Compromís ètic. 
Sist-C1: Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica. 
Sist-C3: Capacitat d'aprendre. 
Sist-C6: Lideratge. 
Sist-C8: Habilitat per treballar de forma autònoma. 
Sist-C9: Disseny i gestió de projectes. 
Sist-C11: Preocupació per la qualitat.  
 
Per un altre banda, s’han analitzat les ofertes de treball de diferents cercadors 
web de feina i com a resultat, s’ha obtingut que les competències més 
utilitzades són:  
 
Instr-C4: Coneixements bàsics de la professió. 
Instr-C7: Habilitats bàsiques del maneig de l’ordinador. 
Inter-C2: Treball en equip. 
Instr-C6: Coneixement d’una segona llengua. 
Instr-C1: Capacitat d'anàlisi i síntesi. 
Instr-C5: Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua. 
 
Cal destacar algunes particularitats trobades en els diferents cercadors de feina 
o en la xarxa social Linkedin. En el cas del cercador Tecnoempleo i Infojobs, hi 
ha hagut més facilitat alhora de triar les competències ja que en les 
descripcions de les ofertes de feina s’acostuma a descriure-les d’una manera 
més natural.  
 
En el cas del cercador Glassdoor, s’ha pogut extreure amb més freqüència 
competències del tipus Instrumentals.  
 
En el cas de la xarxa social Linkedin, hi ha hagut una característica que ha fet 
més complexe la recerca de competències. La majoria dels anuncis, 
destacaven amb molt més èmfasi la part tècnica i estaven especialitzats en 
tecnologies o eines molt especifiques que dificultava la selecció de les 
competències.   
 
Després d’analitzar les dades obtingudes, queda reflectit quines són les 
competències que més s’utilitzen a nivell acadèmic i laboral dins de l’àmbit de 
la informàtica. 
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No obstant, un cop obtingudes les diferents competències per cadascuna de 
les parts, podem visualitzar clarament que existeixen competències que 
s’adquireixen durant la formació acadèmica i són de les més demandades a 
nivell professional com la Inter-C2 corresponent al treball en equip o Instr-C1 
relacionat amb la capacitat d’anàlisi i la Instr-C5 que fa referència a la 
comunicació oral i escrita. 
  
 

 
3.5. Conclusions 

L’objectiu principal de tota la investigació i el anàlisi consisteix en esbrinar si les 
universitats contenen uns plans d’estudis cobreixen les necessitats actuals en 
l’àmbit professional i permeten a l’estudiant estar preparat per al mercat laboral 
dins del món informàtic.  
 
Donat els resultats obtinguts de la investigació sembla que no existeix una 
distància entre el que es demana a nivell laboral i el que es proposa en els 
diferents plans d’estudi. Sota el meu punt de vista i la meva experiència, 
dependrà molt de la empresa a la que es vagi a treballar ja que en molts casos 
tenen diferents metodologies de treball. 
 
No obstant, ha quedat constatat que les competències que s’assoleixen 
després d’obtenir el Grau són del tipus instrumentals i sistèmiques. En canvi, 
en el Màster es centra més en competències sistèmiques  específiques com la 
preocupació de la qualitat, el lideratge o de les interpersonals com la capacitat 
de treballar en un equip interdisciplinari. Es pot deduir que les competències no 
treballades en profunditat en el grau, s’acaben ampliant en el Màster.  
 
En termes generals, i després de la investigació realitzada, els estudiants de 
grau d’Enginyeria Informàtica que estudiïn en les universitats del Sistema 
Universitari Català tenen la garantia de finalitzar els estudis preparats per a un 
contacte a nivell professional degut a que les competències a nivell acadèmic 
es creuen amb les de nivell professional.  
 
Pel que fa als estudiants de Màster, s’ha de tenir en compte que ja comencen 
amb un perfil on l’estudiant ja ha assolit les competències de Grau i únicament 
reforçarà aquelles que no han estat profunditzades durant el mateix tal i com 
s’ha comentat prèviament.  
 
Per un altre banda, l’estudiant que realitzi els estudis de Màster, al igual que els 
de Grau, tenen la garantia de finalitzar els estudis i tenir èxit a nivell 
professional degut a que s’arriba a un profunditzar més les competències 
esmentades.   
 
Finalment, s’han assolit els diferents objectius nombrats inicialment. S’han 
determinat les competències d’un Enginyer en Informàtica segons els referents 
analitzats, a més a més, s’ha realitzat una comparativa entre les necessitats del 
mercat laboral i la formació universitària.  
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4. Reflexió 
 
En el següent apartat es tracta d’analitzar les assignatures cursades en els 
estudis universitaris d’Enginyeria Informàtica pel que fa a l’ensenyament de les 
competències transversals. A més a més, es farà una valoració del grau 
d’assoliment i millora de les competències transversals realitzades al llarg dels 
estudis.  

Finalment, s’identificarà el grau d’aplicació professional de les competències 
transversals i es detectaran possibles mancances que en l’àmbit acadèmic no 
havien estat treballades suficientment per a un posterior exercici professional.   

 

4.1 Anàlisi del pla d’estudis cursat  

 
Primerament, analitzem el següent text extret de la descripció del perfil 
professional d’un Enginyer Informàtic per la UOC: 

“Donat un entorn en evolució constant com és el de les TIC, el graduat o 
graduada d'enginyeria Informàtica ha de ser una persona capaç d'adaptar-se a 
tecnologies emergents i entorns canviants.” 

Per tant, podem deduir que implícitament, tindrà la capacitat d’adaptar-se a 
noves situacions, que pertany a la competència estudiada Sist-C4. 

Seguim analitzant el mateix fragment i ens trobem:  

“Així mateix, el futur enginyer d'informàtica ha de ser capaç d'analitzar 
problemes informàtics en el nivell d'abstracció adequat i, d'aquesta manera, 
identificar les entitats que el formen i quin paper hi té cadascuna. A partir 
d'aquí, el graduat d'enginyeria informàtica, pot formalitzar el problema i avaluar 
possibles alternatives per, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució 
més adequada.” 

En el fragment es pot deduir que una de les competències serà la formulació i 
resolució de problemes, corresponent a Instr-C9. 

“En cas de no haver-hi resposta evident a un problema, el graduat o graduada 
d'enginyeria Informàtica per la UOC és capaç d'innovar i generar noves 
solucions.” 
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També es parla d’innovació i generació de solucions, per tant, estem parlant de 
la competència estudiada Sist-C5 i Sist-C10.  

“A més, pot planificar i gestionar projectes informàtics, sempre amb un 
coneixement actualitzat del mercat, i també del codi ètic professional i els 
aspectes legals en l'entorn de les TIC.” 

D’aquest últim fragment es dedueixen les següents competències:  
 

• Sist-C9: gestió de projectes. 
• Inter-C9: compromís ètic.  

Per tant, en una primera lectura a la descripció del perfil professional de la 
UOC, podem dir que les competències mínimes obtingudes després de 
realitzar el grau són:  

• Sist-C4: Capacitat per adaptar-se a noves situacions  
• Instr-C9: Resolució de problemes  
• Sist-C5: Capacitat per generar noves idees  
• Sist-C10: Iniciativa i esperit emprenedor  
• Sist-C9: Gestió de projectes 
• Inter-C9: Compromís ètic 

 
Seguim analitzant la descripció del pla d’estudi de la UOC i ens trobem detallat 
quines són les competències transversals: 

1. Capacitat per a la comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional  
que correspon a la competència Instr-C5. 
 
2. Capacitat per a treballar en equip corresponent a la competència Inter-
C2.  
 
3. Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns 
actualitzant les competències professionals que correspon a la competència 
Instr-C7 i Sist-C4.  
 
4. Capacitat per a innovar i generar noves idees corresponent a la 
competència Sist-C5.  

 
Amb tot això recollim noves competències: 
  

• Instr-C5 
• Inter-C2 
• Instr-C7 

 
Per tant, només amb la descripció general del pla d’estudis es poden extraure 
les següents competències: 
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• Sist-C4: Capacitat per adaptar-se a noves situacions 
• Instr-C9: Resolució de problemes 
• Sist-C5: Capacitat per generar noves idees 
• Sist-C10: Iniciativa i esperit emprenedor 
• Sist-C9: Gestió de projectes 
• Inter-C9: Compromís ètic 
• Instr-C5: Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua  
• Inter-C2: Treball en equip.  
• Instr-C7: Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador  

 
A continuació, s’entrarà més en detall en les competències explícites recollides 
en els plans docents de les assignatures i les competències implícites dins 
d’una assignatura determinada.  

4.1.1. Competències explícites recollides en els Plans Docents 
de les assignatures 

A continuació, per a cada assignatura de tipus bàsica i obligatòria s’extreuen 
les competències i objectius més rellevants dins del pla docent: 
 
Fonaments de programació i Pràctiques de programació 

• Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant 
tècniques de desenvolupament, integració i reutilització. 

• Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, 
sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb 
aplicació a l'enginyeria. 

 
Administració i gestió d'organitzacions 

• Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus 
d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en elles. 

• Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als 
aspectes legals en l'entorn de les TIC. 
 

Àlgebra 
• Proporcionar a l'estudiant coneixements i habilitats bàsiques de l'àlgebra, 

necessaris en l'aprenentatge i aplicació disciplines vinculades a diferents 
assignatures de la titulació. 

• Desenvolupar les capacitats de l'estudiant pel que fa a la modelització 
formal i posterior resolució de problemes que poden sorgir en àmbits 
diversos de la informàtica, les telecomunicacions o altres enginyeries. 
 

Anàlisi matemàtica 
• Capacitat per a transformar enunciats informals a enunciats formals, i a 

l'inrevés, reconeixent els elements essencials: dades, incògnites i regles 
que cal aplicar per a trobar les solucions. 

• Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous, 
recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes 
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resolts anteriorment. 
• Capacitat d'aprendre i d'actuar autònomament. Saber treballar de forma 

independent, rebent només la informació indispensable i un mínim de 
guiatge. 

• Capacitat d'organització del treball personal: capacitat per establir 
prioritats entre diverses tasques, per planificar el temps i per elaborar i 
organitzar el propi material de treball. 

• Capacitat per presentar per escrit, de forma clara i correcta, els resultats 
de la pròpia feina. 
 

Lògica 
• Aprendre a formalitzar expressions del llenguatge natural usant lògica de 

predicats. 
• Adquirir habilitats de validació de raonaments en lògica d'enunciats i de 

predicats usant el mètode de deducció natural. 
• Adquirir habilitats de validació de raonaments en lògica d'enunciats i de 

predicats usant el mètode de resolució. 
• Comprendre la semàntica de la lògica d'enunciats i de predicats i saber 

aplicar-la en la validació de raonaments. 
• Conèixer el llenguatge de la teoria de conjunts bàsica i saber relacionar-

la amb la lògica. 
 

Estadística 
• Familiaritzar-se amb el tipus de problemes que es resolen mitjançant 

mètodes estadístics. 
• Estudiar la descripció de dades i la interpretació dels resultats. 
• Utilitzar el programari estadístic per fer càlculs. 
• Assimilar el concepte de fenomen aleatori i la seva modelització 

mitjançant els conceptes de probabilitat i de variable aleatòria. 
• Identificar les distribucions de probabilitat més habituals, dedicant 

especial atenció a la distribució normal. 
• Introduir-se en les distribucions t de Student. 
• Aprendre a contrastar hipòtesis i introduir els conceptes de hipòtesis 

nul.la i alternativa, errors de tipus I i II, nivell de significació, estadístic de 
contrast, punt crític d'una distribució i p-valor. 

• Saber com contrastar hipòtesis sobre la mitjana i la proporció d'una 
població. 

 
 
Treball en equip a la xarxa 

• Cerca i selecció de la informació a la xarxa. 
• Tractament i elaboració de la informació digital. 
• Presentació i difusió de la informació digital. 
• Nocions bàsiques de tecnologia digital. 
• Planificació del treball en un entorn virtual. 
• Estratègies de comunicació a la xarxa. 
• Treball en equip en xarxa. 
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Fonaments de computadors 
• Capacitat per identificar els element bàsics i els principis de 

funcionament d´un computador. 
 

Fonaments físics de la informàtica 
• Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per 

comprendre els sistemes TIC. 
• Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a 

cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-
lo i resoldre'l. 
 

Disseny i programació orientada a objectes 
• Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant 

tècniques de desenvolupament, integració i reutilització. 
 

Enginyeria del programari 
• Ser capaç d'explicar què és l'enginyeria del programari i contextualitzar-

la. 
• Ser capaç d'enumerar alguns dels mètodes de desenvolupament més 

utilitzats. 
• Ser capaç d'explicar els conceptes fonamentals de l'orientació a 

objectes. 
• Ser capaç d'identificar i seleccionar els requisits d'un producte de 

programari. 
• Ser capaç de a fer servir la notació UML per a documentar models 

d'anàlisi orientats a objectes. 
• Ser capaç de fer servir els casos d'ús per a fer anàlisi funcional de 

programari per a sistemes d'informació. 
 

 
Interacció persona ordinador 

• Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC 
• Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant 

tècniques de desenvolupament, integració i reutilització 
• Conèixer els fonaments de la Interacció Persona-Ordinador i els 

aspectes humans, tecnològics i de disseny que la conformen. 
• Conèixer el Disseny Centrat en l'Usuari, les etapes que el configuren i el 

seu procés iteratiu. 
• Saber aplicar el Disseny Centrat en l'Usuari en l'anàlisi, disseny, 

desenvolupament i avaluació de sistemes interactius i aplicacions 
informàtiques 

• Saber avaluar l'accessibilitat de llocs web. 
 

Ús de bases de dades 
• Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, 

emmagatzematge i administració de dades. 
• Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques 

per a resoldre un problema concret. 
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Disseny de bases de dades 
• Saber en què consisteix el procés de disseny de bases de dades, quins 

són els seus objectius i les etapes que integren aquest procés. 
• Saber els fonaments del disseny conceptual de bases de dades i ser 

capaç de representar models de dades mitjançant diagrames de classes 
UML. 

• Ser capaç de realitzar un bon disseny lògic mitjançant la transformació 
del model conceptual a model relacional, prèvia eliminació de possibles 
paranys de disseny i, aplicant la teoria de la normalització. 

• Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, 
emmagatzematge i administració de dades. 

• Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques 
per a resoldre un problema concret. 

• Coneixements bàsics sobre l'ús de la programació dels ordinadors, 
sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb 
aplicació a l'enginyeria. 

 
 
Administració de xarxes i sistemes operatius 

• Conèixer les diferents tasques i responsabilitats d'un administrador de 
sistemes i com es poden dur a terme. 

• Conèixer els diferents sistemes operatius i les possibilitats de cadascun 
d'ells. 

• Conèixer les possibilitats de comunicar diferents sistemes operatius. 
• Conèixer els conceptes i eines relacionats amb l'administració de 

sistemes. 
• Conèixer les necessitats dels usuaris. 
• Saber com integrar programari en una organització. 
• Saber quines accions es poden prendre per maximitzar la seguretat del 

sistema informàtic. 
• Conèixer els límits legals i jurídics dels usuaris i dels administradors en 

matèria de protecció de dades. 
• Saber com actuar davant de conflictes en que la informació pot córrer 

perill, i conèixer el suport legal i jurídic de que es pot disposar. 
• Saber planificar tota la informàtica d'una organització. 

 
Competència comunicativa per a professionals de les TIC 

• Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional. 
 
Grafs i complexitat 

• Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per 
comprendre els sistemes TIC. 

• Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a 
cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a 
resoldre'l. 
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Gestió de projectes 

• Capacitat de comunicació escrita en el camp acadèmic i professional 
• Ús i aplicació de les TIC en l'entorn acadèmic i professional 
• Capacitat de treball en equip 
• Capacitat d'adaptació a les tecnologies del futur per així millorar les 

competències professionals 
• Capacitat per innovar i generar noves idees 
• Capacitat per avaluar les solucions i el desenvolupament de propostes 

de projectes tenint en compte els recursos disponibles i les alternatives 
de les condicions del mercat. 

• Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus 
d'organitzacions i el paper de les TIC en els mateixos. 

• Capacitat per exercir activitats professionals d'acord amb l'ètica i 
assumptes legals en l'entorn de les TIC. 

• Capacitat per analitzar els problemes en el nivell d'abstracció adequat a 
cada situació i aplicar les habilitats i coneixements necessaris per 
afrontar-hi i resoldre-ho. 
 

Estructura de computadors 
Específiques Grau Enginyeria Informàtica 

• Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de 
funcionament d'un ordinador. 

• Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i 
aplicacions informàtiques en xarxa. 

• Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-
les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions 
basades en sistemes i tecnologies de la informació. 

• Capacitat d'anàlisi  i síntesi. 
• Resolució de problemes. 
• Capacitat d'organització i planificació. 
• Comunicació escrita. 
• Raonament crític. 

 
Xarxes i aplicacions d’internet 
Les competències específiques que es treballaran són: 

• Capacitat per analitzar l'arquitectura i organització dels sistemes i 
aplicacions informàtiques en xarxa. 

• Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-
les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions 
basades en sistemes i tecnologies de la informació. 

• Capacitat per administrar i gestionar els sistemes operatius i les 
comunicacions d'una xarxa d'ordinadors. 

 
Sistemes distribuïts 
Els objectius generals es resumeixen en: 

• Conèixer els models d'organització de blocs d'un sistema o aplicació 
distribuïda i la relació entre ells. 

• Comprendre les dificultats i els avantatges que es poden obtenir 
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d'explotar les "aparents" debilitats de la distribució 
• Conèixer els aspectes i algorismes fonaments sobre aspectes com el 

temps, la coordinació, el consens i la replicació en sistemes distribuïts 
• Conèixer els aspectes principals d'algunes aplicacions distribuïdes 

populars 
• Capacitat de comunicació en llengua estrangera 

 
Sistemes operatius 

• Conèixer els serveis que ofereix un sistema operatiu. 
• Adquirir els coneixements necessaris per a accedir als serveis del 

sistema operatiu des de l'intèrpret d'ordres. 
• Conèixer el concepte de procés i els aspectes relacionats amb la 

manipulació dels processos. 
• Aprendre els principis bàsics de la gestió de la memòria. 
• Conèixer el concepte de dispositiu i els aspectes relacionats amb la 

manipulació dels diferents dispositius. 
• Veure el sistema de fitxers i els aspectes relacionats amb l'ús d'aquest 

sistema. 
• Conèixer els principis de la comunicació i la sincronització entre 

processos. 
 
Intel·ligència artificial 

• Capacitat d'analitzar un problema amb el nivell d'abstracció adient a 
cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-
lo y solucionar-lo. 

• Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques 
per a resoldre un problema concret. 

• Saber representar les particularitats d'un problema segons un model de 
representació del coneixement. 
 

Després d’analitzar les assignatures del pla d’estudis de la UOC, entenem per 
competència explícita aquella competència que està clarament indicada dins de 
la descripció de l’assignatura. De totes les assignatures estudiades amb 
anterioritat, podem obtenir el següent llistat de competències explícites: 
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BÀSIQUES

Nom assignatura Competències explícites

Fonaments de programació

Pràctiques de programació

Administració i gestió d’organitzacions

Àlgebra

Anàlisi matemàtica

Lògica

Estadística

Treball en equip a la xarxa

Fonaments de computadors

Fonaments físics de la informàtica

�

Instr-C3 
Inter-C8 
Sist-C9 
	

�Instr-C3	

�Instr-C3	

�

Instr-C3 
Instr-C4 
	

�

Instr-C1 
Sist-C4 
Sist-C3 
Sist-C8 
Instr-C8	

�
Instr-C3 
Inter-C2	

�

Instr-C3 
Instr-C4 
	

�

Instr-C3 
Instr-C9 
	

�
Instr-C1 
	

�

Instr-C3 
Instr-C1 
	

 
Taula 26 

 
Com es pot observar, de les assignatures bàsiques s’extreu que la 
competència explícita més usada per les assignatures llistades anteriorment és 
la Instr-C3: coneixements generals bàsics. Per cada matèria s’estudien 
principalment els conceptes bàsics de la mateixa.  
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OBLIGATORIES

Nom assignatura Competències explícites

Disseny i programació OO

Enginyeria del programari

Interacció persona ordinador

Ús de bases de dades

Disseny de bases de dades

Administració de xarxes i sistemes 
operatius

Competència comunicativa per a 
professionals de les TIC

Grafs i complexitat

Gestió de projectes

Estructura de computadors

Xarxes i aplicacions d’internet

Sistemes distribuits

Intel.ligència artificial

Idioma modern I i II.: anglès Instr-C6

�Instr-C10	

�
Instr-C3 
Instr-C4	

�
Instr-C1 
Instr-C3	

�
Instr-C3 
Instr-C9	

�
Instr-C3 
Instr-C4	

�Instr-C3	

�
Instr-C6 
Instr-C3	

�

Instr- C9 
Inter-C8 
Sist-C9 
Instr-C10	

�
Instr-C3 
	

�

Instr-C2 
Sist-C9 
	

 

�

Instr-C9 
Instr-C10 
	

�

Instr-C1 
Instr-C2 
Instr-C5 
Instr-C9 
Inter-C1 
	

�Instr-C5	

 
Taula 27 

 
Pel que fa a les assignatures obligatòries, un altre de les competències 
explícites més utilitzades és la Instr-C9: Resolució de problemes.  

A nivell general, tenint en compte les bàsiques i les obligatòries ja que a nivell 
d’optatives dependrà del que l’alumnat esculli, tindrem les següents 
competències explícites.  

Instrumentals Interpersonals Sistemàtiques 

Instr-C1 
Instr-C2 
Instr-C3 
Instr-C4 
Instr-C5 
Instr-C6 
Instr-C8 
Instr-C9 
Instr-C10 

Inter-C1 
Inter-C2 
Inter-C8 
 

Sist-C3 
Sist-C4 
Sist-C8 
Sist-C9 
 

Taula 28 
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4.1.2. Competències implícites en el treball de l'estudiant en 
relació a una determinada assignatura 

S’ha considerat com a competències implícites totes aquelles que es troben 
incloses sense expressar-ho ja sigui per deducció o per experiència pròpia.  
 

Instrumentals Interpersonals Sistemàtiques 

Instr-C7 
 

Inter-C3 
Inter-C4 
Inter-C5 
Inter-C6 
Inter-C7 
 

Sist-C1 
Sist-C2 
Sist-C5 
Sist-C6 
Sist-C10 
Sist-C11 

Taula 29 
 
Instr-C7, Habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador: l’estudiant adquirirà 
unes habilitats en relació a les eines de visualització i edició de documents, 
programació, sistemes operatius i xarxes de computadors.  
 
Inter-C3, Habilitats interpersonals: el fet de ser una universitat no presencial 
implica que l’alumnat adquireix unes habilitats interpersonals (comunicació, 
gestió del temps, organització, etc.). L’ús  també d’un sistema com el campus 
virtual fa que aquestes habilitats estiguin implícites.   
 
Inter-C4, Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari: quan es 
realitzen pràctiques en grup, en ocasions es coincideix amb persones de 
diferents disciplines però que comparteixen un objectiu en comú. A més, al 
fòrum, hi ha debats entre un grup de persones que poden tenir diferents punts 
de vista sobre un mateix tema.  
 
Inter-C5, Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres àrees: he decidit 
nombrar aquesta competència com a implícita perquè em resulta molt semblant 
a l’anterior. Es pot donar el cas de companys que provinguin d’altres graus 
diferents i s’adquireix una capacitat per comunicar-te entre diferents experts.  
 
 
Sist-C1, Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica: és 
comprensible que si es superen les diferents practiques queda implícit que s’ha 
adquirit els coneixements i s’han aplicat a la pràctica.  
 
Sist-C2, Habilitats de recerca: és una competència que per algunes 
assignatures que requereixen implícitament la recerca de documents ja sigui 
per ampliar coneixements o per assimilar-los, per tant, la mateixa competència 
també queda implícita. 
 
Sist-C5, Capacitat per generar noves idees: en el moment que es treballa 
amb les pràctiques, l’alumne adquireix la capacitat de generar noves idees i 
augmentar la creativitat.  
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Sist-C6, Lideratge i Sist-C10, Iniciativa i esperit emprenedor: en casos on 
es realitzen treballs en equip, s’adquireix coneixement de lideratge, iniciativa i 
esperit emprenedor per tal d’assolir les fites i d’aportar valor al grup. 
 
Sist-C11, Preocupació per la qualitat: aquesta competència es desenvolupa 
amb l’estudi de la pròpia assignatura i el seguiment de la mateixa.  
 
 
 
4.2 Anàlisi del model educatiu de la UOC  

Segons la pròpia UOC, disposa d’una oferta formativa de més de 850 
titulacions en línia dels següents tipus: 

Graus 
Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer 
System, ‘sistema europeu de transferència de crèdits’) i una durada 
aproximada de 8 semestres. 
 
Màsters 
De caràcter oficial i amb una càrrega lectiva mínima de 60 crèdits ECTS, amb 
una durada mínima de dos semestres, permeten una especialització 
professional i acadèmica. 
 
Formació de postgrau 
Proporciona més de 300 programes distribuïts en 12 àmbits de coneixement 
avalats per l'aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de 
qualitat exigits pel sistema universitari europeu. 
 
 
 
Model educatiu UOC[10] 
 
La pròpia UOC, destaca que el seu principal tret distintiu neix amb la voluntat 
de respondre d'una manera adequada a les necessitats educatives de les 
persones que es formen al llarg de la vida i d'aprofitar al màxim el potencial que 
ofereix la xarxa per aprendre en un entorn flexible. 
 
 
A continuació es descriuen les característiques d’aquest mètode: 
 
Dinàmic i flexible 
Està centrat en l'activitat d'aprenentatge i ofereix diversitat d'opcions per 
adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. Els estudiants aprenen a 
treballar i a comunicar-se en xarxa.  
 
 
 



|TFC - Competències Professionals - Juny 2017|  
 

 61   

Centrat en l'estudiant i en l'activitat d’aprenentatge 
És un model que gira entorn a dinàmiques de treball basades en 
l'acompanyament de l'equip docent i en la interacció amb els companys. 
L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat 
formativa. 
 
Avaluació 
El concepte d’avaluació és caracteritza per ser un mecanisme per aprendre i 
retro-alimentar el procés d'aprenentatge. Per tant, és contínua i formativa, i es 
proporciona resposta a l’estudiant per a seguir millorant.  
 
Aprenentatge col·laboratiu 
Pensat també per a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement i 
obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. S’equilibren la 
implicació individual de l’estudiant i punts de vista i experiències d’altres 
companys.  
 
Acompanyament de l’estudiant 
El professorat acompanya a l’estudiant en l’aprenentatge i té com a funcions 
principals el disseny, l'orientació, la dinamització i l'avaluació de tot el procés 
educatiu 
 
Campus Virtual 
El Campus Virtual es defineix com l’entorn on tots els elements esmentats 
anteriorment hi participen i es relacionen. Està format pels estudiants, 
professors, investigadors, tutors i el personal de gestió. L’estudiant té accés a 
les seves aules virtuals on tindrà l’accés a tot el contingut i eines necessàries 
per aprendre.  
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4.3 Valoració del grau d’aplicació de les competències  

 
Això permet elaborar un apartat específic sobre aquest punt en el qual 
s'estudiarà el treball per a l'adquisició de competències transversals recollida 
de forma explícita en la documentació general de la UOC i les implícites en les 
pròpies tasques diàries de l'estudiant sobre la base de l'experiència pròpia.  
 
Tot seguit es fa un resum de les competències explícites i implícites trobades.  

Explícites 

Instrumentals Interpersonals Sistemàtiques 

Instr-C1 
Instr-C2 
Instr-C3 
Instr-C4 
Instr-C5 
Instr-C6 
Instr-C8 
Instr-C9 
Instr-C10 

Inter-C1 
Inter-C2 
Inter-C8 
 

Sist-C3 
Sist-C4 
Sist-C8 
Sist-C9 
 

Taula 30 
 
Pel que fa a les competències de tipus instrumentals s’ha pogut deduir que 
explícitament s’adquireix el 90%. En relació a les interpersonals un 38% i un 
33% per les sistemàtiques.  

Implícites 

Instrumentals Interpersonals Sistemàtiques 

Instr-C7 
 

Inter-C3 
Inter-C4 
Inter-C5 
Inter-C6 
Inter-C7 
 

Sist-C1 
Sist-C2 
Sist-C5 
Sist-C6 
Sist-C10 
Sist-C11 

Taula 31 
 
Per un altre banda, es detecten algunes competències que no formen part del 
pla d’estudis: 

Sist-C7, Coneixement de cultures i costums d'altres països 

Sist-C12, Motivació d’assoliment 



|TFC - Competències Professionals - Juny 2017|  
 

 63   

En termes generals, les competències Sist-C7 i Sist-C12 no es desenvolupen 
dins dels estudis. En relació al coneixement de cultures i costums d’altres 
països, no es treballa degut a que no existeix cap contacte amb altres cultures. 
Segurament, existeixen estudiants de diferents cultures però no és una 
competència que adquireixi l’estudiant.  

En relació a la Sist-C12 i des del meu punt de vista, la motivació d’assoliment 
no és una competència que es desenvolupi a nivell d’estudis. En la meva 
opinió, la motivació d’assoliment està lligada a l’aprenentatge i superació 
personal però no està suficientment potenciada. 

 

El gràfic següent indica que un 90% de les competències instrumentals són 
explícites i que implícitament s’imparteixen un 10% de les competències 
instrumentals. Pel que fa a les interpersonals, menys del 40% són realitzades 
de manera explícita mentre que més d’un 60% es fan de forma explícita.  
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4.4 Autoinforme de competències transversals 

A continuació, s’ha generat un informe amb la meva pròpia valoració de les 
competències estudiades durant el projecte.  

Columnes:  

• Total universitats SUC: mostra el nombre d’universitats que 
assumeixen la competència d’un total de 8 universitats.  

• % d’ús: correspon al % d’utilització de la competència pel total 
d’universitats.  

• Valoració genèrica: és la puntuació donada respecte al % d’ús. Notació 
de 1 a 10, sent 1 la menys utilitzada i 10 la que més.  

• Valoració personal: correspon a la valoració personal. Notació de 1 a 
10, sent 1 la menys valorada i 10 la que més.  

Total	universitats	SUC %	d'ús	per	universitat Valoració	genèrica Valoració	personal
Instr-C1 7 87,5 8,75 8
Instr-C2 8 100 10 8
Instr-C3 8 100 10 10
Instr-C4 8 100 10 7
Instr-C5 6 75 7,5 7
Instr-C6 6 75 7,5 5
Instr-C7 7 87,5 8,75 8
Instr-C8 3 37,5 3,75 7
Instr-C9 7 87,5 8,75 8
Instr-C10 6 75 7,5 6
Inter-C1 6 75 7,5 6
Inter-C2 8 100 10 7
Inter-C3 3 37,5 3,75 4
Inter-C4 4 50 5 3
Inter-C5 1 12,5 1,25 2
Inter-C6 1 12,5 1,25 0
Inter-C7 7 87,5 8,75 4
Inter-C8 8 100 10 7
Sist-C1 8 100 10 9
Sist-C2 8 100 10 9
Sist-C3 8 100 10 8
Sist-C4 5 62,5 6,25 5
Sist-C5 5 62,5 6,25 7
Sist-C6 5 62,5 6,25 5
Sist-C7 0 0 0 0
Sist-C8 8 100 10 8
Sist-C9 7 87,5 8,75 6,5
Sist-C10 2 25 2,5 4
Sist-C11 3 37,5 3,75 8
Sist-C12 0 0 0 2  

Taula 32 
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