
  
 
 
 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació  
Curs: Optativa nocturn 
Trimestre:  Tercer  
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Isabel Martínez-Cosentino Ramos 
Idiomes d’ impartició: 100% Català/Castella 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

L’objectiu del curs és introduir l’alumne en el coneixement 
de la Responsabilitat Social Corporativa com filosofia de la 
nova empresa d’èxit.. Tot el taller es desenvoluparà d’una 
manera molt pràctica, amb exemples i amb un treball de 
investigació com part de la avaluació del contingut.  

 
 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
generals 

G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita 
en, almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i 
en anglès específic de negocis.  

• G.4. Interpretar normativa legal/organització 
institucional i gestionar informació d'àmbit 
empresarial. 

•  G.7. Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització del 
treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los 
a contextos i situacions noves.  

• G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de manera individual 
com col·lectiva, així com capacitat per expressar a 
altres aquestes idees i solucions. 

• G.9. Desenvolupar i aprendre habilitats 
emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin 
la confiança personal i redueixin l’aversió al risc. 

• G.10. Mostrar disposició per conèixer noves 
cultures, experimentar noves metodologies i 
fomentar l’intercanvi internacional. 



  
 
 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 
Dins de l'aula: 
- S’emprarà la metodologia del cas, així com classes magistrals, per desenvolupar 
continguts teòrics de l’assignatura.  
- Resolució de casos i problemes pràctics a classe de manera individual i 
 

en grup. 

Fora de l'aula: 
- 
 

Realització d'exercicis a nivell individual i/o grupal com busqueda d’exemples. 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

• Es realitzarà un examen final que suposarà el 60% de la nota 

• 

final. 

• 

La realització de treballs suposarà un 30% de la nota final. 

EXAMEN RECUPERACIÓ:

La participació activa a classe suposarà el 10% de la nota final. 

 

 

En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, 
realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (el 40% de 
la realització de treballs i la participació activa a classe) es mantindrà a l’hora d’efectuar el 
càlcul de la nota final. 

5.- Continguts 
 

1. Introducció 
1.1. La Responsabilitat Social Corporativa 
1.2. Transparència empresarial 
1.3. Competitivitat responsable 

2. El Nou entorn Empresarial 
2.1. El Pacte Mundial com eina de la RSC 
2.2. Els 10 principis del pacte mundial. 

3. La Revolució de la transparència 
4. Comunicació estratègica  

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E.2. Adaptar la política de l’ empresa a entorns 
internacional i infondre una dimensió global i 
internacional als negocis empresarials. 

• E.7. Analitzar la competència empresarial i 
identificar mercats i clients. 

• E.12.Dominar y utilitzar eines avançades de 
suport a la presa de decisions empresarials. 



  
 
 

5. Reputació Corporativa: un factor crític d’èxit  
6. Competitivitat responsable 
7. Sostenibilitat i RSE 
8. Estratègia 
9. Missatges, Habilitats i Governance 
10. RSC, aplicació pràctica.  
11. El cas de Mango/Cosentino 

 

6.- Recursos didàctics 
 
BIBLIOGRAFIA: 

- ITALO PIZZOLANTE (2009): De la Responsabilidad Social Empresarial a la Empresa Socialmente 
Responsable 

- JUAN JOSE ALMAGRO (2010): Responsabilidad social. Una reflexión global sobre la RSE.   


