
Objectius

Presentar el desenvolupament d’una eina de gestió anomenada Borsa de PFC, en un
entorn col·laboratiu entre la Biblioteca i el seu centre, l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Industrial de Barcelona (UPC).

Resum

El Projecte Final de Carrera (PFC) és el darrer pas a seguir per obtenir un títol a l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). El procés de gestió i
tramitació dels PFC està regulat i sistematitzat, i amb un bon suport d’interacció mit-
jançant web, excepte en la part inicial del procés, quan l’estudiant ha d’escollir tant la
temàtica com el director del seu PFC.

D’altra banda, el professorat no té cap eina per consultar la seva activitat present i
passada en el procés d’elaboració dels PFC.

A requeriment de l’equip directiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Indus-
trial de Barcelona (UPC), es planteja a la Biblioteca de l’Escola la possibilitat de crear un
sistema que permeti gestionar les ofertes de PFC. Arran d’aquesta proposta, des de la
Biblioteca, en col·laboració amb la resta d’agents de l’Escola implicats en la gestió
d’aquestes ofertes, s’ha creat la Borsa de PFC de l’ETSEIB.

La Borsa de PFC és un aplicatiu que permet al professorat fer públiques les seves
ofertes de PFC, perquè tots els estudiants les puguin consultar. El professorat també
pot consultar els PFC que en l’actualitat pugui estar dirigint o que formi part del tribu-
nal, i també els que anteriorment ha dirigit o dels quals ha format part del tribunal.

Als estudiants, l’aplicatiu els permet consultar totes les ofertes de PFC disponibles,
i també poden fer arribar les seves propostes de PFC.
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L’aplicatiu també permet que altres escoles de la UPC, altres universitats i també
empreses puguin fer arribar les seves propostes de PFC, per tal que els estudiants de
l’ETSEIB hi participin.

Es pot consultar l’aplicatiu des de la pàgina web de l’ETSEIB, http://www.etseib.
upc.es/, apartat Borsa de PFC.

Conclusions

En aquest pòster es presenta com s’ha desenvolupat en un entorn col·laboratiu aquest
sistema de gestió d’ofertes de PFC, que ajuda l’estudiant en el procés de tria de tema
de PFC, facilitant també al professorat i a la resta d’ofertants de PFC la gestió d’aques-
tes ofertes. Es destaca la importància que té per la Biblioteca treballar en projectes
col·laboratius amb l’Escola, ja que ofereix l’oportunitat a la Biblioteca de demostrar la
seva vàlua, i que l’Escola vegi la Biblioteca com un servei molt eficient i proper, i amb
el qual pot comptar per a futurs projectes.
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