
 

 

 

NOVES TENDÈNCIES D’ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 

Curs: Quart 
Trimestre: Tercer 
Crèdits ECTS:  6 

Professorat:  JORDI MAS 

Idiomes d’ impartició:  Català (80%) i Anglès (20%, lectures i casos pràctics). 
 

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

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és 
fer una revisió de les noves tendències en 
gestió empresarial, amb especial èmfasi a 
aquelles que aporten un major grau de 
competitivitat a l’empresa. 

Els continguts previstos han de permetre que 
els alumnes millorin la capacitat d’anàlisi, 
síntesi, autonomia, organització i planificació 
de tasques, així com que incrementin la 
motivació per la qualitat i la rigorositat, la 
sensibilitat pel medi ambient i la sostenibilitat i 
el compromís ètic que requereix una empresa 
excel·lent del segle XXI. 

 

 

2.- Competències 
 

2.1.- Competències 
bàsiques 

 CB4. Que els estudiants puguin transmetre 
informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat. 

 CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat 
aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries 
per emprendre estudis posteriors amb un alt 
grau d'autonomia. 

2.2.- Competències  
generals 

 

 CG1. Ser capaç de treballar en equip, 
participant activament en les tasques i 
negociant davant opinions discrepants fins 
arribar a posicions de consens, adquirint així 



 

 

l'habilitat per aprendre conjuntament amb 
altres membres de l'equip i crear nous 
coneixements. 

 CG4. Integrar els valors de la justícia social, la 
igualtat entre homes i dones, la igualtat 
d'oportunitats per a tots i especialment per a 
les persones amb discapacitat, de manera 
que els estudis d'Administració d'Empreses i 
Gestió de la Innovació contribueixin a formar 
ciutadans i ciutadanes per una societat justa, 
democràtica i basada en la cultura del diàleg i 
de la pau. 

2.3.  Competències 
transversals 

 

 CT2. Mostrar disposició per conèixer noves 
cultures, experimentar noves metodologies i 
fomentar l'intercanvi internacional. 

 CT3. Formular raonaments crítics i ben 
argumentats, i que calia terminologia precisa, 
recursos especialitzats i documentació que 
avali aquests arguments. 

 CT4. Mostrar habilitats emprenedores de 
lideratge i direcció, que reforcin la confiança 
personal i redueixin l'aversió al risc. 

 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. 

 CT8. Interpretar normativa legal i 
d'organització institucional i gestionar 
informació d'àmbit empresarial. 

2.4.- Competències 
específiques 

 CE.2. Definir la política de l'empresa en 
entorns internacionals i infondre una dimensió 
global i internacional als negocis empresarials 

 CE.5. Analitzar la competència empresarial, 
identificar mercats i clients i establir 
estratègies de màrqueting mitjançant la 
utilització de tècniques avançades i 
innovadores. 

 CE.6. Establir principis de responsabilitat 
social en la gestió de l'empresa i integrar la 
perspectiva de gènere en l'elaboració de 



 

 

 
 

3.- Metodologia de treball
 

 MD1.Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació 
del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a 
l'assignatura. 

 MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes 
presencials. 

 MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o 
demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules 
estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per 
revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor 
necessita destacar de les seves classes. 

 MD6. 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. 

 MD7. Estudi de casos: Dinàmica que part de l'estudi d'un cas, que serveix per 
contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar 
diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus 
estudiants. 

 MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una 
hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia 
d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles. 
 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura
 

Sistema d’avaluació Competèncias avaluades Ponderació 

SE1. Participació en les 
activitats plantejades dins 
l’aula 

CG4, CT3, CT8, CE5 15% 

SE2. Treballs individuals o 
en grup 

CG1, CG4, CT2, CT4, CT7, CE6, 
CE12 

20% 

SE3. Exposicions CB4, CT4 15% 

SE4. Examen final CB5, CE2 50% 

projectes i propostes d'empreses innovadores 
com un indicador de qualitat i innovació. 

 CE.12. Generar habilitats estratègiques 
contemplant l'entorn operatiu com un projecte 
i establint pautes a llarg termini ia gran escala.



 

 

SE10. Domini de la llengua 
anglesa 

 +10% de la 
nota final 

 

 Recuperació: examen amb el mateix format que l’examen final. 
Es mantindran els percentatges i qualificacions de l’avaluació continuada 
realitzada cara a la nota final. 
 

 

5.- Continguts 
 
Tema 1 Noves tendències en administració d’empreses 

Revisió dels conceptes bàsics de gestió empresarial 
Evolució de les funcions clau en gestió empresarial 

 

Tema 2 
 

Organització i gestió del canvi a l’empresa 
Noves formes d’organització empresarial (downsizing, trèvol, ...) 
Enginyeria empresarial: innovació en gestió, flexibilitat i adaptació 
Aliances estratègiques i gestió del canvi 
Qualitat i canvi organitzatiu 

 

Tema 3 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
 

 
Tema 6 
 
 
 

 

Models de negoci basats en la xarxa 
Models basats en publicitat i/o tràfic 
Models basats en leads 
eCommerce 
 

Ètica i Responsabilitat Social empresarial 
Sostenibilitat econòmica 
Sostenibilitat social 
Sostenibilitat mediambiental 
 
Gestió del coneixement 
Dades, informació i coneixement 
El coneixement explícit i el coneixement tàcit 
Concepte i models de gestió del coneixement 
Sistemes d’informació per la presa de decisions (MIS, DSS, EIS. CRM...) 
 
Gestió emocional de les organitzacions 
Neuromanagement 
Eines avançades en recursos humans: empowerment i coaching 
 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 Transparències, documents, articles i casos facilitats pel professor. 
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