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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

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

2. 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.
3. 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparan els 
continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic, i de 12 hores per curs de pràctiques de laboratori 
(grup petit) on es treballarà la part pràctica de les cinc primeres activitats de l'assignatura.

Per a cada tema de l'assignatura, l'alumne disposarà d'una Guia Metodològica que inclourà: Esquema dels continguts 
teòrics, proposta d'exercicis i problemes, enunciats de les activitats relacionades, i test d'autoavaluació dels objectius 
d'aprenentatge.

Les sessions de laboratori (grup petit) són d'assistència obligatòria (condició necessària per a concorre a l'avaluació de 
l'activitat corresponent), i es desenvoluparan reunint els alumnes en grups de 2 a 5 persones segons l'activitat. Cada 
activitat necessita d'una preparació prèvia que es realitzarà, una part a les classes presencials a l'aula, i una altra l'hauran
de realitzar els alumnes en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes activitats, però, s'allargaran temporalment més 
enllà de les hores de laboratori, i els alumnes les hauran de completar durant el temps d'aprenentatge autònom. Les 
activitats 3, 4 i 5 corresponen, en conjunt, al desenvolupament d'un pla de negoci en grup que haurà de ser presentat i 
defensat públicament en els dos dies hàbils següents a la realització del darrer examen del curs, amb assistència 
obligatòria de tots els alumnes.

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels alumnes activitats de caire totalment opcional
que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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- Conèixer les característiques dels diferents tipus d'empreses i els seus objectius econòmics
- Comprendre, anàlitzar, interpretar i explicar amb rigor fenòmens econòmics bàsics (microeconòmics i macroeconòmics)
- Comprendre i analitzar els problemes bàsics de les diferents àrees de gestió de l'empresa en les seves funcions 
d'administració, direcció de persones, logística, compres, finançament, marketing i comercialització
- Resoldre situacions en les que el factor humà té un efecte notable en els resultats, així com problemes i decisions
- Conèixer i posar en pràctica el mode i la dinàmica de treball en equip
- Utilitzar la comunicació oral i escrita i el treball autònom
- Prendre iniciatives que generen oportunitats, amb una visió d'implementació de procés i de mercat

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



Última modificació: 28-06-2013

840160 - ADIGEEM - Administració i Gestió d'Empreses

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 10

Continguts

- Introducció a la macroeconomia i la 
microeconomia

-  Planificació estratègica i gestió de projectes

Dedicació: 33h 

Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

· Sistemes econòmics. L'empresa. L'Estat
· Lleis de l'oferta i la demanda
· Teories del consumidor i de la producció
· Comerç internacional. Enfocament clàssic
· Anàlisi de l'entorn competitiu global: Procés de globalització, teories del desenvolupament endogen/exogen, 
innovació territorial, cooperació internacional, born global ¿
· La nova economia del coneixement. Producció flexible i innovació

· Estructura de las organitzacions. Marc institucional i jurídic
· El concepte de Cadena de valor. L'empresa xarxa
· Direcció estratègica. Missió, visió i objectius estratègics de l'empresa
· Model i estratègia de negoci. Anàlisi DAFO
· Competitivitat empresarial. "Core competences"
· La funció de producció de l'empresa
· La gestió per projectes. Planificació i control de projectes

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 1: Estudi i ús avançat d'eines per a la cerca d'informació (estratègia, cerca i avaluació d'informació a
Internet)
- ACTIVITAT 2: Reflexió i discussió sobre el procés de globalització a partir d'una lectura proposada
- ACTIVITATS 6/7: EXAMEN 1 / EXAMEN 2

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 3: Aplicació tècniques per a dissenyar el posicionament d'una empresa. Disseny del model i 
l'estratègia de negoci d'un projecte empresarial
- Activitat 6: EXAMEN 1
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- Merketing i vendes

- Costos i inversions

Dedicació: 18h 

Dedicació: 40h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 24h 

· Fonaments de marketing
· Distribució i comercialització
· Posicionament web. Marketing digital
· El Pla de Marketing

· Estructura de costos de l'empresa. El punt mort 
· Inversions. Anàlisi de rendibilitat
· Resultats empresarials. El balanç de situació. El compte de resultats. 
· El Pla Econòmic-Financer
· Anàlisi i interpretació d'estats financers
· Finançament de l'empresa

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 4: Anàlisi de mercat i posicionament per a un producte/servei concret. Disseny del Pla de Marketing 
d'un projecte empresarial
- ACTIVITAT 6: EXAMEN 1

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- ACTIVITAT 5: Anàlisi de la viabilitat d'una inversió i impacte en l'estat financer de l'empresa, per a un cas 
concret plantejat. Disseny del Pla Econòmic-Financer d'un projecte empresarial
- ACTIVITAT 7: EXAMEN 2
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- Economia del coneixement. Gestió del 
coneixement i el capital intel·lectual

Dedicació: 19h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

· L'economia dels intangibles. Nous requeriments per a la competitivitat
· Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la gestió empresarial. Models d'e-business
· Gestió de la innovació i la tecnologia
· Models i eines per a la medició del capital intel·lectual
· Models i eines per a la gestió del coneixement
· Nous models per a competir. Estratègies de creixement orgànic

Descripció:
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Planificació d'activitats

ESTUDI I ÚS AVANÇAT D'EINES PER A LA 
CERCA D'INFORMACIÓ (ESTRATÈGIA, 
CERCA I AVALUACIÓ D'INFORMACIÓ A 
INTERNET)

REFLEXIÓ  DISCUSSIÓ SOBRE EL PROCÉS 
DE GLOBALITZACIÓ

Descripció:

Descripció:

 Treball de laboratori: Plantejament d'una cerca d'informació especialitzada a Internet. Es tracta de dissenyar una 
estratègia general de cerca, i personalitzar-la per a diferents tipologies d'eines de cerca algorísmica i de cerca per 
navegació (cercadors, metacercadors, directoris, portals, etc.). A continuació, es realitzaran diferents cerques amb
les eines estudiades i es procedirà a avaluar la pertinença dels resultats obtinguts (Avaluació)

 Lectura en profunditat d'un article acadèmic sobre el procés de globalització, i discussió a l'aula a partir d'unes 
preguntes plantejades pel professor. Les preguntes són contestades individualment i discutides en grups reduïts. 
A continuació cada grup presenta les seves respostes, a partir de les quals s'estableix un debat obert amb 
conclusions

Material de suport:

Material de suport:

Dossier explicatiu subministrat pel professor

Article acadèmic sobre el procés de globalització
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de grup amb l'estratègia de cerca dissenyada, els processos de cerca emprats amb les diferents eines 
estudiades, els resultats obtinguts, i l'avaluació de diferents registres d'informació significatius
Aquesta activitat representa un 5% de la nota total de l'assignatura

Informe individual de preparació de la sessió, i informe de grup sobre el debat portat a terme a l'aula, afegint 
respostes a una bateria de preguntes addicionals plantejades pel professor
Aquesta activitat representa un 5% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

· Trobar informació valuosa per a l'empresa a Internat 
· Entendre la importància de la informació en la presa de decisions, i la detecció de necessitats i oportunitats en 
l'àmbit empresarial 

· Identificar els canvis en els factors de la producció en el nou context econòmic
· Comprendre la importància d'estructures organitzatives flexibles 
· Interpretar les claus per a competir en la nova economia global

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 
Activitats dirigides: 0h 30m

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 
Activitats dirigides: 0h 30m

Dedicació: 7h 30m

Dedicació: 7h 30m
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APLICACIÓ DE TÈCNIQUES PER A 
DISSENYAR EL POSICIONAMENT D'UNA 
EMPRESA. DISSENY DEL MODEL I 
L'ESTRATÈGIA DE NEGOCI D'UN PROJECTE 
EMPRESARIAL

ANÁLISI DE MERCAT I POSICIONAMENT 
PER A UN PRODUCTE/SERVEI CONCRET. 
DISSENY DEL PLA DE MARKETING D'UN 
PROJECTE EMPRESARIAL

ANÀLISI DE LA VIABILITAT D'UNA 
INVERSIÓ I IMPACTE EN L'ESTAT FINANCER
DE L'EMPRESA, PER A UN CAS CONCRET 
PLANTEJAT. DISSENY DEL PLA DE 
ECONÒMIC-FINANCER D'UN PROJECTE 
EMPRESARIAL

Descripció:

Descripció:

 A partir de la descripció detallada d'un producte o servei que vol llançar una empresa existent, l'alumne haurà de 
dissenyar, en grup, un petit pla de marketing, a partir de l'anàlisi de l'entorn i una primera aproximació de 
l'estratègia. A partir d'aquesta experiència cada grup de treball dissenyarà una primera aproximación del Pla de 
Marketing del seu projecte empresarial, que  serà presentat a l'aula davant la resta d'alumnes. La presentació 
inclourà l'estratègia i el model de negoci dissenyats en l'activitat anterior.

 A partir de la presentació de les dades d'un projecte d'inversió en una empresa existent, l'alumne haurà 
d'avaluar, en grup, la viabilitat econòmica del projecte, i l'impacte de la inversió en l'estat financer de l'empresa. A
partir d'aquesta experiència cada grup de treball dissenyarà una primera aproximació del Pla de Econòmic-
Financer del seu projecte empresarial, que  serà presentat a l'aula davant la resta d'alumnes.

Material de suport:
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Informe de grup amb el Pla de Marketing dissenyat (general i particular), annexant la presentació que es farà 
amb Power Point o aplicatiu similar
Aquesta activitat representa un 10% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:
· Entendre la importància de la funció de marketing i analitzar la seva relació amb la resta d'àrees funcionals de 
l'empresa
· Dissenyar una estratègia senzilla per a la introducció d'un nou producte o servei
· Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup  
· Parlar en públic argumentant les opinions i decisions pròpies

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 1h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 15h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 16h 

Dedicació: 21h 
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EXAMEN 1

EXAMEN 2

Material de suport:
Dossier explicatiu subministrat pel professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Informe de grup amb l'estudi econòmic-financer del projecte d'inversió (general i particular), i l'anàlisi del 
diferents ratis econòmics i financers, annexant la presentació que es farà amb Power Point o aplicatiu similar
Aquesta activitat representa un 10% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:
· Conèixer i entendre la documentació econòmica bàsica de l'empresa
· Entendre la diferència entre costos i inversions
· Realitzar l'anàlisi de la viabilitat econòmica i financera d'una inversió 
· Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Dedicació: 23h 

Dedicació: 28h 



Última modificació: 28-06-2013

840160 - ADIGEEM - Administració i Gestió d'Empreses

Universitat Politècnica de Catalunya9 / 10

La qualificació final de l'assignatura és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats:

Activitat 1 5%
Activitat 2 5%
Activitat 3 5%
Activitat 4 10%
Activitat 5 10%
Activitat 6 30%
Activitat 7 35%

L'assistècia a les sessions de laboratori i el lliurament dels informes corresponents a les activitats 1, 2, 3, 4, i 5 són 
condició necessària per a l'avaluació de l'assignatura.

Serà potestatiu dels docents impartidors de l'assignatura decidir sobre la possibilitat d'afegir activitats que permetin la 
recuperació de les activitats suspeses.

La qualificació final de les competències genèriques treballades a l'assignatura s'obté:

- 08 PES (PENSAMENT ESTRATÈGIC): Activitat 1 (10%), Activitat 2 (10%), Activitat 3 (40%), Activitat 4 (40%)
- 09 CII (CREATIVITAT I INNOVACIÓ): Activitat 1 (20%), Activitat 3 (40%), Activitat 4 (40%)

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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