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MÀSTER UNIVERSITARI EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

8003 - OPERACIONS

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Giovanni Giusti
Curs: Primer
Trimestre: Segon
Crèdits: 5
Professorat: 

David López López  <dlopezl@tecnocampus.cat>
Manuel Guerris Larruy  <mguerris@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un 
context d'investigació

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura, 
autodirigida o autònoma

Específica

Planificar i gestionar events, seminaris i congressos relacionats amb temes d'empreneduria i creació de negocis innovadors

General

Aplicar eines i metodologies que facilitin el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn dels negoci.

Transversal

Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens

Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte a les 
opinions divergents

Descripció
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Conscienciar als participants sobre l'execució com a element clau en competir: competir des d'operacions. Analitzar i definir processos que permetin 
sistematitzar les actuacions per millorar l'eficàcia i el servei. Proporcionar repetitivitat en les tasques diàries per facilitar el desenvolupament del projecte 
empresarial.

Metodologia de treball

Sessions Teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura.
Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge Dirigit

Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una 
perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen 
una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot 
proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge Autònom

Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia 
de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.

Continguts

1. El disseny i la millora de processos

1.1. Com es dissenya un procés?
1.2. L'estratègia d'operacions dins de l'empresa
1.3. Disseny i anàlisi de processos
1.4. Millora de processos
1.5. Taller en millora de processos

2. Paràmetres claus dins d'un procés 

2.1. Conceptes clau d'operacions
2.2. Cas d'Harvard: Kristen Cookies

3. Llegeixin Management

3.1. Conceptes clau de Llegeixin Management
3.2. Workshop en grups: millora de processos d'una empresa

4. Optimization of the business operations model

4.1. Empreses productives / Logístices i Empreses de Serveis Anàlisis de gap entre Estratègia corporativa i Operació.
4.2. Xarxes de subministrament i partners estratègics.
4.3. Planificació de la demanda i proveïment.
4.4. Planificació del canal i del lliurament.
4.5. Anàlisi “end-to-end” del cost del servei.
4.6. Optimització de Ràtios i indicadors clau.
4.7. Estudis i casos d'ÈXIT: Equivalenza, Desigual.

5. Models disruptius / innovadors en Operacions.

5.1. The model and the market opportunity.
5.2. Understanding the customer 2.0
5.3. Transformació estratègica de les operacions.
5.4. Noves Supply Chain.
5.5. Les Empreses Digitals.
5.6. La importància de l'analítica en el disseny.
5.7. Estudis i casos d'ÈXIT: Ulabox, Glovo, Wallapop.

6. El pla d'Operacions

6.1. Objectius
6.2. Requisits, restriccions i suposicions.
6.3. Descripció, descomposició i síntesi.
6.4. Activitats clau: Make or Buy - Key Partners & Channel.
6.5. Factors crítics d'èxit.
6.6. Indicadors clau.
6.7. TCO (total  cost  of  Operation): Inversions i despeses d'operació.
6.8. Tipus i formats de documents per a un pla d'operacions.



Sistema d'avaluació

Sistema de evaluación:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula 10%

SE2. Seminaris 40%

SE3. Plà d'Operacions 50%

Recursos

Bàsics
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