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GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 
Curs: 4t Curs 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 4 
 
Professorat: Pere Calviño    (pcalvino@tecnocampus.cat)     
 
Idiomes d’impartició:  català 80%, castellà 20%. 
 
 
1.- Objectius 

 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 En finalitzar la matèria, l'estudiant ha de 
ser capaç d'enfrontar-se amb problemes 
bàsics de les operacions d'una companyia, 
en particular, realitzar una anàlisi de 
l'empresa i poder proposar millores o 
solucions als problemes observats en base 
a dades quantificables. 

 

 
 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

 CB4  Els alumnes poden transmetre 
informació, idees, problemes i solucions a un 
públic especialitzat com públic en general. 

 CB5  Aconseguir un aprenentatge per 
emprendre estudis posteriors. 

 

2.2.-  Competències 
generals 

 CG1 Ser capaç de treballar en equip. 
Mantenir una opinió crítica amb el 
reconeixement d´altres opinions diferents.  
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2.3.- Competències 
transversals 

 CT3 Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de manera 
individual com col·lectiva, així com capacitat 
per a expressar a uns altres aquestes idees i 
solucions. 

 CT7 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.  

 

 

2.4.-  Competències 
especifiques 

 CE7  Gestionar les operacions productives 
de l'empresa. 

  CE12 Generar habilitats davant un entorn 
operatiu i donar respostes a les tendències 
de futur.  

 

 

 

 

3.- Metodologia docent 
 
Les activitats d’ensenyament/aprenentatge: 
 
 Classe magistral. 

Presencial a l’aula amb el grup complet on s’explicaran els conceptes 
teòrics de l’assignatura. 
 

 4 càpsules de video d´estudi per part de l´alumne. 
 
 Exercicis i problemes pràctics. 

Sobre previsions, planificació, gestió estocs i Pert. 

 Estudi de casos. 
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Casos Ikea i Famosa. Lectura individual, intercanvi d´opinions 
en grup a classe i debat general. La metodologia pretén ser interactiva, 
participativa i pràctica. Aquestes activitats requereixen una preparació 
prèvia.  
 

 1 joc de rol. 
Sobre distribució anomenat Game Beer.  
 

 2 experiències empresarials sobre l`àrea d´operacions. 
Experiències Seat i Mercadona. 

 
 2 simulacions en planificació i gestió d´estocs. (en grup). 

 
 1 debat on line. 

Per part de tots els alumnes, duració 1 setmana, sobre temes d´actualitat 
en operacions. 

 Treball autònom fora de l'aula, individual o en equip. 
Amb exercicis amb solucions, articles i la preparació dels casos. 
 

Es necessari portar portàtil a moltes classes. 
 

4.- Sistema d´avaluació 
 
L’avaluació de l’assignatura es farà de la següent forma: 
 

 Examen final:  50% 
-L’examen tipus test contindrà 50 preguntes teòriques i pràctiques. 
(duració 2 hores). L’examen pot incloure preguntes relacionades amb tot 
allò vist a les classes, i el material penjat a l’Aula Virtual. 
 

 Examens parcials:  24% 
-3 examens parcials individuals de mitja hora a final de classe sense 
apunts. Examen parcial dels temes 3, 5, 6.  Cada examen parcial val 8%. 
 

 Participació en actividats dintre de l´aula:  10% 
-Cas Ikea (5%) 
-Cas Famosa  (5%) 
 

 Treball en grup: 10% 
-Exercici de simulacio de planificació  (5%) 
-Exercici de simulació de gestió d´estocs (5%) 
 

 Participació activa en el debat on line (6%) 
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Recuperació: Consistirà en un examen de recuperació tipus test de 
50 preguntes teòriques i pràctiques. (2 hores).  La nota de l´avaluació continua 
segueix. 

 
 
 
Important: Per aprovar l’assignatura és necessari una nota mitjana mínima de 
5 (sobre 10) i una nota mínima a l’examen final de 3,5 sobre 10. 
En la recuperació son les mateixes variables (examen i avaluació continuada) 
 
 

5.- Continguts 
 

Tema 1   
Introducció a les 
operacions Principals decisions en operacions Vídeo introducció operacions 

  
Objectius de l´àrea 
Productes industrials i serveis  

  Variables competitives   
  Indicadors   

  
Tendències futur de producció i 
operacions   

      
Tema 2   
Disseny i 
desenvolupament 
de 
productes/serveis 

Raons pel desenvolupament de nous 
productes i serveis 

 
 
Preparació i  debat Cas Ikea 

  Desenvolupament d´un producte/servei 
Vídeo Playmobil 
Video Post it  (càpsula) 

  Disseny del producte   
     Estandarització   
     Disseny modular   
     Enginyeria simultània   
     Automatització   
  Definició del producte   
     Plànol de muntatge   
     Llista de materials   
     Diagrama de flux de processos   
  Millora continua de processos   

  

Disseny de serveis 
 
Innovació en nous productes i serveis   

   
Tema 3   
Previsions Definició de previsió   
  Components de la demanda Exercicis  
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  Mètodes de previsió  Examen parcial 
  Qualitatius   
     Estudi de mercat   
     Mètode delphi   
     Nivells inferiors   
     Consens grupal   
     Analogia històrica   
  Quantitatius   
  
    Mitjana mòbil   
     Allisat exponencial   
 
    Doble allisat exponencial   
     Regresió lineal   

  
Errors en les previsions 
   

Tema 4   
Estratègies de 
producció Fabricació en projectes Vídeo 737  

  Fabricació en taller 
Experiència empresarial: 
Seat. 

  Fabricació en proces  
  Fabricació Justo a Tiempo    
     Pull/Push,  Kanban   
     Malbaratament   
     Anivellat de la producció   
     Tècniques SMED   
     Línea en forma de U   
     TPM   

  

   Jidoka, 5S 
 
Innovació en la fabricació 3D   

      
Tema 5   
Planificació de la 
producció Planificació Agregada 

Exercici de simulació sobre 
planificació. 

  MRP 

Exercicis en equip 
Examen parcial 
 

     
Tema 6   

Gestió  d´estocs Raons de l´estoc 
Exercicis  
Examen parcial 

  Cost de l´estoc 
Exercici de simulació gestió 
d´estocs. 

  Anàlisis ABC   
  Models d´inventaris  
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     Model quantitat fixe (lot econòmic)   
     Model quantitat fixe amb descomptes   
     Model de període fix.   
     Models probabilístics.   

  
  
   

Tema 7   
Planificació i 
control de 
projectes Definició de projecte Exercicis en equip 
  Tècniques d´administració de projectes   
     PERT   

  

 
 
   

Tema 8   
Localització    
  Estratègies de localització  

  Outsourcing  
Vídeo El "re-torn" de 
l'industria (capsula) 

   
Preparació i debat Cas 
Famosa 

      
Tema 9   
Estratègies de la 
distribució DRP 

Experiencia empresarial: 
Mercadona 

  ECR, CPRF 
Lectura article: ASDA 
 

 

Optimització cadena de subministrament
 
Innovació en la logística 
 
  

 Tema 10 
    
 Game Beer Sobre la cadena de subministrament Joc Beer Game 
    
   

 

6.- Recursos didàctics 
 
El material de l’assignatura està disponible a l´Aula Virtual i consisteix en: 

 Diapositives de cada tema. 
 Casos i exercicis. 
 Articles d´actualitat. 
 Vídeos rellevants. 
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