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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: JULIAN HORRILLO TELLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEEM1: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions 
diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
2. CEEM15: Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.

3. CEEM17: Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes.

4. CEEM6: Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i 
gestió d'empreses.

5. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
6. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i amb 
sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.
7. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Horari:  

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
- Conèixer les característiques dels dels sistemes de producció al llarg de la història i en l'actualitat
- Comprendre els diferents nivells de planificació dels sistemes de producció
- Realitzar les diferents etapes bàsiques d'un procés de planificació de la producció
- Comprendre i analitzar els problemes bàsics de l'àrea de producció 
- Conèixer les eines informàtiques actuals aplicades en el camp de la producció i gestió d'activitats afins a l'empresa 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura consta de setmanes alternades de 2 i de 4 hores setmanals de classe presencial i  a l'aula (grup gran), on 
es faran els continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic; i consta també de sessions de 
laboratori cada 2 setmanes fins a un total de 12 hores de caire pràctic al laboratori d'informàtica (grup petit). 

Les sessions de laboratori són d'assistència obligatòria i es desenvoluparan reunint els estudiants en grups de 2 a 5 
persones (grup petit), segons l'activitat. Cada activitat necessitarà una preparació prèvia que es realitzarà, una part, a les 
classes presencials a l'aula, i una altra l'hauran de fer els estudiants en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes 
activitats s'allargaran temporalment més enllà de les hores de laboratori, i els estudiants les hauran de completar durant 
el temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri oportú es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment voluntari  que l'ajudin 
a preparar feina  i a preparar-se per les de caire obligatori.

Metodologies docents
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Continguts

- Introducció a l'Organització de la producció

- Previsió de la demanda

Dedicació: 6h 

Dedicació: 19h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

- Què és la direcció d'operacions?
- Història de la direcció d'operacions
- La funció de producció en un entorn competitiu global
- Estratègies d'operacions: 
              * Level Scheduling versus Chase.
              * Push versus Pull

-Tipus de previsió i components de la demanda
- Anàlisi de sèries temporals. Mitjana mòbil simple i ponderada
- Models de tendència i estacionalitat. Anàlisi de regressió lineal
- Errors de previsió

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 1: Previsió de la demanda a partir de sèries de dades cronològiques (històrics de vendes)
- Activitat 6: Examen 1
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- Planificació i programació agregada

- Gestió d'estocs

Dedicació: 21h 

Dedicació: 22h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

- Planificació agregada de la producció
- Pla mestre de producció
- Tècniques de planificació: Mètode tabular (o intuïtiu), mètode de Bowman i algorisme de Land.
-  Planificació de necessitat de materials (MRP)

- Valoració de l'estoc
- Costos de la gestió de l'estoc
- Gestió d'estocs. Cas monoproducte: mètodes basats en la fórmula de Wilson
- Gestió d'estocs. Cas multiproducte
- Gestió d'estocs. Mètodes que incorporen el factor aleatori

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 2: Planificació de la producció pel mètode tabular (o intuïtiu) a partir de la demanda prevista a 
l'activitat 1. Sistema d'inventari de demanda dependent (MRP)
- Activitat 6: Examen 1

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 3: Planificació de la producció a partir de la demanda de l'activitat 1. Sistema d'inventari de demanda 
independent.
- Activitat 6: Examen 1
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- Investigació operativa

-Disseny de sistemes productius

Dedicació: 28h 

Dedicació: 18h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 12h 

- Presentació del problema general
- Programació lineal: Mètode simplex
- Programació dinàmica
- Aplicació a la planificació de la producció i a la localització del sistema productiu

- Decisions de disseny de sistemes productius
- Teoria de les limitacions (TOC)
- Mesura i anàlisi de processos
- Productivitat i capacitat dels sistemes productius. Colls d'ampolla
- Distribució en planta: orientada a funcions i orientada a producte
- Disseny de producte. Gestió de cartera i del cicle de vida
- Producció i gestió de la innovació

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 4: Planificació de la producció per programació lineal.
- Activitat 7: Examen 2

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 7: Examen 2
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-Tecnologies de suport a la gestió de la producció

- Gestió de la qualitat i la seguretat en els 
sistemes de producció

-El pla de producció i qualitat

Dedicació: 14h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

- TIC i competitivitat
- MRP II: Manufacturing Resources Planning
- ERP: Enterprise Resource Planning
- SCM: Supply Chain Management
- CRM: Customer Relationship management
- Recursos humans i tecnològics

- El paper estratègic de la qualitat. TQM
- Els costos de qualitat
- Control estadístic de processos. Mètodes estadístics de control de qualitat
- Implantació de la seguretat en els sistemes de producció

- Objectius del pla de producció en el Business Plan
- Fases en la redacció del pla de producció
- El pla de qualitat
- El pla TIC

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 7: Examen 2

- Classes presencials teòriques i de realització d'exercicis.
- Activitat 5: Redacció del Pla de producció i qualitat per a una situació concreta de llançament d'un producte
- Activitat 7: Examen 2
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Planificació d'activitats

PREVISIÓ DE LA DEMANDA A PARTIR DE 
SÈRIES DE DADES CRONOLÒGIQUES 
(HISTÒRICS DE VENDES)

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PEL 
MÈTODE TABULAR A PARTIR DE LA 
DEMANDA PREVISTA. SISTEMA 
D'INVENTARI DE DEMANDA DEPENDENT 
(MRP)

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ. SISTEMA
D'INVENTARI DE DEMANDA INDEPENDENT

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 A partir d'unes dades històriques de vendes es calculen diversoso models matemàtics de previsió i s'escull el que 
més s'hi adapta

 A partir d'una previsió de demanda de 12 setmanes es calcula el pla mestre òptim (de menor cost) atenent als 
costs de fabricació en hores normal i hores extra i al cost de manteniment de l'estoc. Es tracta el cas de 
rectriccions en la capacitat del magatzem. Els mètodes usats seran el mèrode tabuilar (o intuïtiu) i el mètode de 
Bowman

 A partir de l'enunciat principal (Activitat 2) que s'anirà seguint, plantejar que l'empresa deixa d'assemblar el 
producte, el compra ja muntat i el comercialitza. S'ha de fer, doncs, la política de gestió d'estoc fent servir un 
mètode basat en la fórmula de Wilson (Silver Meal,...)

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Dossier explicatiu subministrat pel professor.

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de grup amb la solució dels models de previsió treballats. Aquesta activitat representa el 5% de la nota 
total de l'assignatura

Informe de grup amb la solució òptima. Aquesta activitat representa el 5% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

Practicar amb les tècniques d'elaboració de models de Previsió de la demanda

Practicar amb l'elaboració d'un pla mestre i de l'elaboració dun MRP a partir de les dades de previsions, lotificació i
terminis d'entrega.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 
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PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PER 
PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA

PLA DE PRODUCCIÓ I PLA DE QUALITAT

EXAMEN 2

EXAMEN 1

Descripció:
 Activitat on es desenvolupen les equacions matemàtiques (funció objectiu i restriccions) que modelen un 
problema de planificació de la  producció. Solució del model mitjançant una eina informàtica

Material de suport:
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de grup amb la solució de la gestió d'estocs i els llançaments de comandes. Aquesta activitat representa 
el 5% de la nota total de l'assignatura

Es lliurarà informe de grup per escrit amb la descripció de la funció objectiu, i cadascuna de les restriccions, 
l'arxxiu del model  i la solució obtinguda. Aquesta activitat representa el 5% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

Practicar la planificació conjuntament amb la gestió d'estocs.

Conèixer la manera de resoldre de forma òptima a través de programació matemàtica un problema de planificació
de producció

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 29h 

Dedicació: 27h 

Dedicació: 22h 
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Activitat 1 5%
Activitat 2 5%
Activitat 3 5%
Activitat 4 5%
Activitat 5 20%
Activitat 6 (Examen 1) 30%
Activitat 7 (Examen 2) 30%

L'assistència a classe és condició indispensable per a l'avaluació de l'assignatura.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es
comunicarà a l'aula física i/o es publicarà a l'aula virtual.
Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es
consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís amb independència del
seu paper (origen o destí).
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no
hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí) . La responsabilitat dels resultats del
treball és del grup, i no de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els docents poden, en base a la
informació de què disposin, personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup.
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió de laboratori
exclou de forma automàtica de l'avaluació de l'activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts.
És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests
lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia
d'aquesta
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