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Informació general de l'assignatura

Denominació ENTERPRISE PROJECTS 1

Codi 103105

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Informàtica (M 2015)

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació GARRIDO NAVARRO, JUAN ENRIQUE

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Aquesta assignatura s'imparteix en Formació Dual de manera que la formació de
l'estudiant es desenvolupa íntegrament en l'empresa.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GARRIDO NAVARRO, JUAN
ENRIQUE

juanenrique.garrido@udl.cat 1

GINE DE SOLA, FRANCESC francesc.gine@udl.cat 1

GRANOLLERS SALTIVERI,
ANTONI

toni.granollers@udl.cat 1

LERIDA MONSO, JOSEP LLUIS joseplluis.lerida@udl.cat 1

MOLTO ARIBAU, MA.
MARGARITA

marga.molto@udl.cat 2

Informació complementària de l'assignatura

La formación dual permet el desenvolupament de les competències en un entorn integrament professional a través
de la pròpia experiència amb la participació en el desenvolupament de projectes reals en equips de treballs dins la
mateixa empresa. Per poder seguir aquesta assignatura no és requeriex cap coneixement especific, però si una
actituda pro-activa, positiva i d'adaptació a situacions noves i a equips de treball nous.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Desenvolupar la capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o contribuir a noves solucions,
aplicar els coneixements adquirits i ser capaç d'integrar aquest coneixement.

2. Desenvolupar la capacitat de integració de tecnologies, aplicacions i sistemes d'enginyeria informàtica, en
general, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

3. Desenvolupar la capacitat de planificació estratègica, preparació, coordinació i gestió tècnica en el camp de
l'enginyeria informàtica en: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions
informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, complint amb l'adequat compliment
de la qualitat criteris i entorns de treball multidisciplinaris.

4. Desenvolupar la capacitat d'integració i adaptació a nous mitjans i equips de treball.
5. Desenvolupar la capacitat de comunicar les seves conclusions als especialistes i no especialistes, de

manera clara i sense ambigüitats.

Competències

Competències Estratègiques UdL

UdL1:  Correcció en l'expressió oral escrita.
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Competències transversals EPS

EPS1. Capacitat de planificació i organització del treball personal.

EPS2. Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les
solucions d'enginyeria.

EPS4: Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i/o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria. EPS5. Tenir motivació per la qualitat i la millora contínua.

Competències Generals

CG8: Capacitat per a l'aplicació dels coneixements assolits i la resolució de problemes en entornos nous o
poc coneguts dintre de contextos més amplis i multidisciplinaris, essent capaços de la  integració d'aquests
coneixements.
CG9: Capacitat per entendre i aplicar la responsabilitat e?tica, la legislacio? i la deontologia professional de
l'activitat de la professio? d'Enginyer Informa?tic. 

Competències Bàsiques

CB1:  Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació de les idees, sovint en un context de recerca.
CB2: Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dintre de contextos més amplis.
CB5: Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de
ser en gran mesura autodirigida i autònoma.

Competències específiques de la titulació

CE1: Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria
Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
CE2: Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i
econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre uns altres, amb: sistemes,
aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de
desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i
en entorns de treball multidisciplinaris.
CE4: Capacitat per modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i
mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts específics es determinen conjuntament entre l'estudiant, el tutor de l'emrpesa i el tutor académic,
garantint que al final de la formació dual s'assoleixen les competències del modul d'especialització

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Aquesta assignatura s'imparteix en modalitat de Formació Dual, que es basa en el principi de la complementarietat
de la formació alternant l'entorn acadèmic i l'entorn professional en una empresa. L'estudiant combina el seu temps
entre la universitat i l'empresa en la que treballa.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El Pla/activitats específiques són determinades per acord entre cada estudiant, el tutor de l'empresa y el tutor
acadèmic, seguint els objectius del curs i les competències del modul. Aquest pla/actividats es detallarà en el
quadern de Formació Dual, específic per a cada estudiant.
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Sistema d'avaluació

El pla/activitats específiques són avaluades per cadascun dels agents implicats: estudiant, tutor de l'empresa i
tutor acadèmic, garantint els l'assoliment dels objectius de la matèria i les competències del modul
d'especialització.

Bibliografia i recursos d'informació

Quadern de Formació Dual. Disponible en el campus virtual del Máster en d'Enginyeria Informàtica.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

La metodologia s'ajusta a les instruccions de l'Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica:

Donat que els estudiants en formació dual no estan fent pràctiques, sinó que tenen un contracte laboral
amb l'empresa, han de seguir amb les seves activitats a l'empresa en base a les instruccions que rebin
d'aquesta.
Per altra banda, donat que les activitats lectives no estan suspeses, sinó la seva presencialitat, els
estudiants en formació dual han de continuar amb el règim de jornada (parcial/total) que han de fer en
període lectiu, doncs la docència es segueix fent en línia.
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