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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:
· Fer ús de vocabulari econòmic.
· Identificar i descriure els principals objectius econòmics i socials.
· Valorar diferents solucions proposades de Política Econòmica.
· Identificar les àrees funcionals d'una empresa tecnològica.
· Interpretar i valorar la informació de l'entorn empresarial.
· Demostrar coneixement de la dimensió ètica en l'empresa.
· Descriure diferents actius i fonts de finançament d'una empresa tecnològica.

Responsable: NÚRIA SANCHEZ GUILLEM

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB6: Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes 
bàsics d'organització i gestió d'empresa.
2. CEFC1: Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent.
3. CEFC18: Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i 
internacional.
4. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.

5. 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula es basa en classes on el professor explica els conceptes de teoria amb exemples reals, notícies actuals 
de premsa i casos pràctics que es resolen conjuntament amb la participació dels alumnes. Donat el caràcter social 
d'aquesta assignatura, i per tant que en molts casos no hi ha una única solució als problemes plantejats, es fa molt 
interessant, a partir d'uns mínims conceptes teòrics, la intervenció dels alumnes i promoure el debat en alguns temes.
A l'aula també es treballarà en grup, analitzant articles o notícies, resolent exercicis i proposant solucions.

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Títol contingut 1: Introducció a la Teoria 
Econòmica

Títol contingut 2: Microeconomia: El Mercat

Dedicació: 16h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Escassetat i elecció: Frontera de possibilitats de producció.
Objectius econòmics.
Agents econòmics.
Sectors econòmics.
Sistemes econòmics.

Demanda i Oferta: Buscant l'equilibri.
Reaccions de compradors i venedors.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1
Activitat 3
Activitat 4

Activitat 1
Activitat 3
Activitat 4
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Títol contingut 3: Macroeconomia: Comptabilitat 
Nacional

Títol contingut 4: L'empresa com a organització

Dedicació: 34h 

Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Indicadors macroeconòmics: Avantatges i inconvenients.
Polítiques econòmiques: Política Fiscal i Política Monetària.
Efectes positius i negatius de la Política econòmica.

Conceptes: Empresa - Empresari - Emprenedor.
Tipologia d'empreses.
Àrees funcionals dins una empresa tecnològica.
Organigrama i Estructura Organitzativa.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1
Activitat 3
Activitat 4

Activitat 2
Activitat 3
Activitat 5
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Títol contingut 5: L'empresa i l'entorn

Títol contingut 6: L'empresa i la informació 
econòmica

Dedicació: 21h 

Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

L'entorn empresarial.
Direcció estratègica.
RSC i ètica empresarial.

Balanç: Fotografia del Patrimoni.
Principals actius i passius d'una empresa tecnològica.
Compte d'explotació.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 2
Activitat 3
Activitat 5

Activitat 2
Activitat 3
Activitat 5
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 1: COL.LECCIÓ DE PREMSA 
(CONTINGUTS 1, 2 I 3)

ACTIVITAT 2: FITXA D'EMPRESA 
TECNOLÒGICA (CONTINGUTS 4, 5 I 6)

ACTIVITAT 3: REALITZACIÓ I LLIURAMENT 
D'EXERCICIS PROPOSATS (CONTINGUTS 1-
6)

Descripció:

Descripció:

 Els estudiants hauran de recopilar notícies econòmiques actuals per fer-ne una anàlisi. Treball en grup (màxim 4 
persones).

 Triar una empresa del sector tecnològic i cercar informació sobre el seu funcionament. Caldrà omplir una fitxa 
sobre l'empresa escollida.
Treball en grup (màxim 4 persones).

Material de suport:

Material de suport:

Document explicatiu de l'activitat.

Document explicatiu de l'activitat.

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

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

Caldrà lliurar el recull de premsa i la seva anàlisi.
Pes específic 10% en la nota final.

Fitxa d'empresa omplerta.
Pes específic 10% en la nota final.
La qualificació d'aquesta activitat formarà part de l'avaluació de la competència genèrica: Emprenedoria i 
Innovació.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Familiaritzar-se amb la premsa econòmica.
- Redactar de forma sintètica un comentari d'opinió.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Cercar informació rellevant d'una empresa.
- Reconèixer diferents tipus d'estructures organitzatives.
- Identificar oportunitats de millora de l'empresa analitzada.
- Treballar en equip de forma coordinada.

Aprenentatge autònom: 6h 
Activitats dirigides: 1h 

Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 2h 

Aprenentatge autònom: 8h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 10h 
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ACTIVITAT 4: EXAMEN PRIMER PARCIAL 
(CONTINGUTS 1, 2 I 3)

ACTIVITAT 5: EXAMEN SEGON PARCIAL 
(CONTINGUTS 4, 5 I 6)

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Al llarg del curs es demanarà als alumnes la resolució de certs exercicis o la recerca de certa informació 
relacionada amb el temari. Es tracta dels deures clàssics. Aquestes activitats podran ser corregides a classe o bé 
lliurades al professor a petició d'aquest. Algunes activitats seran realitzades dins l'aula i d'altres s'hauran de 
preparar fora d'hores de classe.

 Examen parcial individual.
La prova serveix per avaluar els coneixements dels continguts 1, 2 i 3. L'estudiant disposa de 2 hores per a la 
realització de la prova.

 Examen parcial individual.
La prova serveix per avaluar els coneixements dels continguts 4, 5 i 6. L'estudiant disposa de 2 hores per a la 
realització de la prova.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova

Enunciat de la prova.

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

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

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

Es tracta de recopilar entre tres i sis notes de cada alumne per poder fer un seguiment del seu treball.
Pes específic 10% en la nota final.

Resolució de l'examen.
Pes específic 35% en la nota final.

Resolució de l'examen.
Pes específic 35% en la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Ajudar a l'alumne a portar l'assignatura al dia.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant a l'aula com a fora de l'aula.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant a l'aula com a fora de l'aula.

Aprenentatge autònom: 8h 
Activitats dirigides: 1h 

Aprenentatge autònom: 8h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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La nota final de l'assignatura es calcularà aplicant les següents ponderacions:
Primer parcial: 35%
Segon parcial: 35%
Activitat 1 (Col.lecció de premsa): 10%
Activitat 2 (Fitxa d'empresa): 10%
Activitat 3 (Realització d'exercicis): 10%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats, es considerarà puntuada amb zero punts.
Es tindrà en compte el contingut i la forma (presentació, ortografia, sintaxi) dels lliurables.
Les pautes a seguir en cada activitat seran facilitades a l'alumne.

Bibliografia

Bàsica:

Núria Sánchez Guillem. Dossier d'exercicis de l'assignatura.   Publicacions EUPMt, 2012. 

I. Cepeda, M. Lacalle y otros.. Economía para ingenieros.   Thomson, 2004. 

Francisco Mochón. Principios de economía.   McGrawHill, 2010. 

Eduardo Bueno Campos. Curso básico de economía de la empresa.   Pirámide, 2004. 

P. Maynar Mariño. La economía de la empresa.   McGrawHill, 2007. 

P. Krugman, R. Wells and M. Olney. Essentials of Economics.   Worth Publishers, 2007. 

O. Amat. Comprender la contabilidad y las finanzas.   Gestión 2000, 2008. 


