
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Proposta d'Optativitat curs 2018-19

ATENCIÓ:  "Es recorda als estudiants que han d'acumular 20 ECTS d'assignatures optatives"

Els horaris de les assignatures que conformen les matèries 1 i 2 els trobaràs integrats en l'horari d'AdE i Gi.                    

Els horaris i guies docents de la resta d'assignatures els trobaràs en els horaris del Grau de pertineça (ajudat dels codis indicats).                    

Matèria optativa 1.- Lideratge emprenedor i innovació

Codi Nom assignatura català Professor Idioma ECTS Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. places limitades

1142 Noves tendències: Dirigir amb intel·ligència emocional Núria Fernàndez català 5 1 x 1

1159 Gestió de projectes A determinar anglès 5 9 x 2

1112 Jocs d'empresa Àlvaro Gonzalez Castellà 5 1 x 2 30

1040 Habilitats per a la direcció i el lideratge Núria Fernàndez català 5 1 x 3

1151
Zen business: Estratègies de desenvolupament i creació de valor 

empresarial d'alt Impacte holístic.
Montserrat Pèrez català 5 1

x
3

1156 WebAnalytics Vera Bvbutkouskaya anglès 5 9 x 3

Codi Nom assignatura català Professor Idioma ECTS Grup Trim. Trim. Trim. places limitades

1150 El meu pla personal (on line) Albert Rof anglès 5 9 3 30

1160 Itinerari emprenedor(*) Màrian Buil català 5 1 1 2 3

(*) Reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar.

Materia optativa 2.- Eines avançades d'administració empresarial
Codi Nom assignatura català Professor Idioma ECTS Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. places limitades

1056 Globalització i crisi actual  Ismael Hernández/ Eloi Serrano català 5 1 x 1

1116 Introducció al SAP Empresa Amantium català 5 3 x 1 30

1045 Anàlisis d'estats comptables Reza Gheshmi anglès 5 9 x 1

1116 Introducció al SAP Empresa Amantium català 5 1 x 2 30

1157 Canvi climàtic i economia circular Jose Luis Martínez-González català 5 1 x 2

1059 Auditoria José Luís Martinez català 5 1 x 2

1059 Auditoria Pablo Migliorini anglès 5 9 x 2

1158 Strategic Procurentment Innovation Jairo Ramos/ Jordi Civit anglès 5 9 2

1152 Creació d'aplicacions per a mòbils. Jordi Oller català 5 1 x 3 28

1115 Business Analysis in e-business                Ricard Bonastre anglès 5 9 x 3

Codi Nom assignatura català Professor Idioma ECTS Grup Trim. Trim. Trim. places limitades

1153 Fonaments de la Gestió Esportiva (online) Victor Jordan+ team anglès 5 9 1 30

1149 Disseny d'enquestes i tècniques aplicades a la investigació comercial (semipresencial)Alfredo Smilges Castellà 5 3 x 1 30

1067 Instruments financers Sergi Serrano català 5 3 Semipresencial 2

1154 Sport Management (online) Xavi Moya català 5 1 2 30

No presencials

On-line

On-line

No presencials

On-line



Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i del Doble Grau)
Codi Nom assignatura català Professor Idioma Curs ECTS Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. places limitades

5012 Disseny de producte i gestió de marca Alejandro García/Luis Román Català 2on curs 6 5 ó 8 x 1 10

5013 Investigació de mercats Helena Hernández Castellà 2on curs 6 5 ó 8 x 1 10

5034 Implicacions econòmiques i socials a les xarxes socials Alek Kucel anglès 4rt curs 6 5 x 1 10

5034 Implicacions econòmiques i socials a les xarxes socials Mònica Oviedo Castellà 4rt curs 6 8 x 1 10

500122 Introducció al disseny gràfic A determinar 1er curs 6 5 ó 8 x 2 5

500120 Gestió de plataformes digitals Àlex Araujo Català 1er curs 6 5 ó 8 x 2 10

5017 Definició de preu i proposta de valor Roberto Dopeso Castellà 2on curs 4 5 ó 8 x 2 10

5019 Màrqueting social i d'esdeveniments Jesús Álvarez Castellà 3er curs 4 5 ó 8 x 2 10

5028 Reputació on line i identitat digital Zahaira González Castellà 3er curs 6 5 ó 8 x 2 10

5030 Estratègia i gestió de vendes Carlos O./Luis Miguel Casado Català 3er curs 4 5 ó 8 x 2 10

5010 Comportament del consumidor Pau Carratalà Castellà 1er curs 4 5 ó 8 x 3 10

5021 Distribució, logística i relació amb els canals Jesús A./Jesús E. M. Castellà 2on curs 4 5 ó 8 x 3 10

5023 Estratègies de Publicitat i promoció Thibisay González Castellà 2on curs 4 5 ó 8 x 3 10

5022 Màrqueting en buscadors i publicitat en xarxes socials Ignasi Prat/Albert Viñolas Castellà 2on curs 6 5 ó 8 x 3 10

6048 SoLoMo. Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització Jesús Álvarez Castellà Optativa 5 5 x 3 40

Del Grau en Logística i negocis marítims
Codi Nom assignatura català Professor Idioma Curs ECTS Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. places limitades

110017 Economia del transport Valeria Bernardo anglès 2on curs 6 11 x 1 10

110023 Emmagatzematge i distribució Estela Pombo Castellà 3er curs 6 11 x 1 10

110005 Fonaments de logística empresarial Esteban Escorcia Glz. Castellà 1er curs 6 11 x 2 10

110007 Empresa i negocis marítims Juan Z./ Agustí M. Castellà 1er curs 6 11 x 2 10

110028 Gestió de procediments duaners Jose Miguel Aliaga Castellà 3er curs 6 11 x 2 10

110037 Temes actuals en logística i Transport Jordi Rosell anglès Optativa 6 11 x 2 10

110009 Economia marítima Enric Palau Català 1er curs 6 11 x 3 10

110010 Gestió naviliera Jesús E. Martínez Castellà 1er curs 4 11 x 3 10

110032 Gestió d'empreses i activitats Nàutiques Martí Narcís Castellà 3er curs 6 11 x 3 10

Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i del Doble grau)
Codi Nom assignatura català Professor Idioma Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim. places limitades

6140 Gestió de plataformes digitals Alex Araujo Català Optativa 5 6 2 10

6028 Organització de grans esdeveniments Thibisay González Castellà 3er curs 4 67 x 2

6025 Planificació turística Benet Maimí Català 3er curs 4 67 x 2

6137 Sostenibilitat i avaluació de l'impacte del turisme Josep M. R/ Gonzalo B. Castellà 3er curs 6 67 x 3

On-line

https://www.tecnocampus.cat/ca/pla-estudis-marqueting#
https://www.tecnocampus.cat/ca/grau-logistica-negocis-maritims/pla-estudis#
https://www.tecnocampus.cat/ca/pla-estudis-turisme#
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Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Proposta d'Optativitat curs 2018-19

Matèria optativa 1.- Lideratge emprenedor i innovació

Codi Nom assignatura català Objectiu

1142 Noves tendències: Dirigir amb intel·ligència emocional

En acabar l’assignatura l’estudiant entendrà el pes que la gestió emocional té en un equip de treball i la seva importància per la consecució 

d’objectius econòmics de l’empresa on la intel.ligència emocional i el coaching tenen un paper molt important.

1159 Gestió de projectes

L'objectiu del curs és proporcionar als estudiants coneixements i eines per al bon disseny, seguiment, tancament i avaluació de projectes. Aquest 

coneixement inclou aspectes tècnics i de gestió.

1112 Jocs d'empresa

Jocs d'Empresa és una assignatura experiencial que simula un entorn global de competència entre empreses, en el qual els alumnes participants 

fan un paper actiu i dirigeixen aquestes empreses per equips. El professor crea l'entorn en el qual es desenvolupa l'experiència amb l'ajuda d'un 

model informatitzat de la realitat que es simula.

1040 Habilitats per a la direcció i el lideratge

Adquirir les competències i habilitats específiques per a l’autogestió, autodirecció i autolideratge, així com, la gestió, direcció i lideratge de 

col·laboradors, equips i organitzacions. Conèixer i posar en pràctica l’estratègica disciplina del networking professional (presencial i virtual).

1151
Zen business: Estratègies de desenvolupament i creació de valor 

empresarial d'alt Impacte holístic.

L’estudiant podrà integrar una nova filosofia (valors universals presents a la pràctica del Zen)  i un nou mètode de gestió empresarial holístic 

dirigit a empreses i emprenedors que busquen crear valor econòmic, social, emocional i/o mediambiental (impacte holístic) com a estratègia per 

diferenciar-se i créixer contribuint a fer un món més feliç i sostenible. 

1156 WebAnalytics

Aquesta assignatura proporciona als estudiants els coneixements bàsics sobre eines i aplicacions d'anàlisi web, així com el coneixement bàsic de 

la decisió basada en el comportament del client online. L'objectiu és familiaritzar-se amb els mercats online impulsats per les dades, la 

recopilació i anàlisi intel·ligent de dades i la presa de decisions de màrqueting online.

Codi Nom assignatura català Objectiu

1150 El meu pla personal (on line)

Saber desenvolupar un Pla Personal adequat als objectius i capacitats personals, i la realitat del mercat. Per a això és necessari, entendre el rol 

del màrqueting personal en la definició i consecució dels objectius professionals i dotar als participants dels coneixements i eines necessàries per 

crear un futur professional i personal d'èxit.

1160 Itinerari emprenedor(*)

(*) Reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar.



Materia optativa 2.- Eines avançades d'administració empresarial

Codi Nom assignatura català Objectiu

1056 Globalització i crisi actual

Identificar les principals variables i factors que han dut a la darrera crisi. Realitzar un marc comparatiu amb crisis anteriors. Reflexionar sobre les 

sortides aplicades a crisis anteriors i fer-ne una comparativa amb les mesures que s’estan aplicant.

1116 Introducció al SAP

L’ estudiant aprendrà els conceptes i processos bàsics de SAP que cobreixen les necessitats dels processos de negoci de les següents àrees de 

l’empresa: Vendes i Distribució, Gestió de Materials, Finances, i Controlling. També s’obtindran coneixements d’ús de SAP treballant amb un 

emulador del sistema.

1045 Anàlisis d'estats comptables 

L'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una empresa i conèixer la situació financera i patrimonial d’aquesta entitat. Coneixerem les 

diferències entre el compte de pèrdues i guanys i la generació de tresoreria així com les principals masses patrimonials. Per últim treballarem 

amb els principals ratis financers que ens ajuden a poder comparar una empresa amb altres del mateix sector.

1067 Instruments financers

Assignatura orientada a conèixer els trets  fonamentals del Sistema Financer. (Fonamentalment l’Europeu i l’Espanyol). S’analitzen el sistema 

bancari, els mercats monetaris, de renda fixa, de capitals i de derivats. Es fa esment dels instruments utilitzats pels inversors per obtenir els 

objectius financers de rendibilitat, risc i liquiditat.

1157 Canvi climàtic i economia circular

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants dins de la visió econòmica i empresarial del canvi climàtic i la sostenibilitat. Parlarem 

dels problemes ecològics actuals i el desenvolupament sostenible, però també de les externalitats o les eines de polítiques econòmiques. 

Aprendràs conceptes clau, podràs conèixer de primera mà quina oportunitats professionals s'estan obrint ara. T'explicarem com funcionen els 

fons d'inversió verdes o les respostes col·lectives als reptes del canvi global, i portarem a persones amb casos concrets. El nostre objectiu és que 

puguis tenir una panoràmica completa, pràctica i amena del tema.

1059 Auditoria

El contingut d’aquesta assignatura pretén donar a conèixer de forma pràctica el marc legal, les normes tècniques i els procediments empleats 

per dur a terme l’activitat d’auditoria. No es pretén aconseguir formar tècnics i experts auditors, cosa que només s’adquireix amb l’experiència i 

una adequada formació continuada, però sí conèixer la utilitat dels informes d’auditoria, les responsabilitats dels auditors, les tècniques que 

utilitza en la realització de la seva activitat, etc. En acabar l'assignatura els alumnes coneixeran la funció de l'auditor i el paper que juga 

l'auditoria de comptes en la fiabilitat dels estats financers de les empreses.

1158 Strategic Procurentment Innovation

Permet introduir-se en una de les professions especialitzades amb més creixement salarial i amb més demanda actual i futura dins les empreses: 

Compres, l’àrea que gestiona la rendibilitat del negoci captant innovació, les millors solucions en costos directes i indirectes. Capacita els 

alumnes a: optimitzar costos, optimitzar processos, captar la innovació mitjançant les relacions amb proveïdors, stakeholders i el marquèting 

invers, fer anàlisi estratègic de les despeses, negociació, definició i gestió de relacions amb proveïdors clau i client intern, etc.

1152 Creació d'aplicacions per a mòbils.
L'estudiant podrà desenvolupar un producte mínimament viable per tal de testejar la viabilitat de la seva idea amb clients, potencials inversors i 

programadors professionals, tant en entorns IOS com ANDROID.

1115 Business Analysis in e-business                

Analitzar models de negoci, fundamentalment online (portals, ecommerce, app’s), i identificar els elements claus de la seva estructura 

d’ingressos i del seu creixement en resultats. El objectiu final es aprendre a modelar negocis. 



Codi Nom assignatura català Objectiu

1153 Fonaments de la Gestió Esportiva

El programa treballarà eines conceptuals i procedimentals que permetran a l'estudiant desenvolupar i exercir l'activitat professional en l'àmbit 

de la gestió de l'esport (Gestió estratègica, financera i de persones, màrqueting esportiu, etc.). També tindrà en compte que els professionals 

han d'enfrontar un replantejament constant de la seva activitat.

1149
Disseny d'enquestes i tècniques aplicades a la investigació 

comercial 

El curs pretén que els assistents puguin identificar les situacions que siguin susceptibles de tractar-se amb diferent metodologia quantitativa, 

quin tipus d’anàlisi aplicar en cada cas, com utilitzar el software adequat, així com interpretar els seus resultats per tal que siguin d’utilitat en la 

idea de negoci. També incorpora un primer mòdul sobre disseny d’enquestes i qüestionaris. A través de casos pràctics i utilitzant dades reals, els 

assistents aprendran a utilitzar de manera eficient un aplicatiu de tractament de dades, a realitzar anàlisis de manera senzilla i a preparar 

informes basats en anàlisi quantitatius que ajudin a la estratègia de negoci. El curs pot ser de gran utilitat per la part experimental del TFG.

1154 Sport Management

El temari de l’assignatura pretén despertar l’interès de l’alumnat en la gestió d'organitzacions, d'equipaments i de projectes en sectors com ara 

l'esport competitiu, l'esport recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle.

Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i del Doble Grau)

Codi Nom assignatura català Objectiu

5012 Disseny de producte i gestió de marca

Entendre perquè hi ha productes que val la pena ser comercialitzats, conèixer les tècniques per diferenciar els productes i les marques, 

dissenyant una proposta de valor desenvolupant en els alumnes, la capacitat de veure oportunitats de millora i noves formes de resoldre 

necessitats reals del consumidor, a través de la creació i disseny de productes i marques. Ser capaç de llençar un producte al mercat amb mètode 

i entendre el seu cicle de vida.

5013 Investigació de mercats

Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals i les lleis que regeixen l'economia de mercat: demanda i oferta de mercat, preus i quantitats 

d'equilibri, elasticitats, etc.

5034 Implicacions econòmiques i socials a les xarxes socials

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per l'aprofitament dels recursos de màrqueting, e-màrqueting i xarxes socials com a suport per la 

presa de decisions empresarials.

500122 Introducció al disseny gràfic

Entendre els conceptes bàsics del disseny gràfic i retoc fotogràfic

Entendre com aplicar els conceptes de disseny gràfic i retoc fotogràfic a productes finals.

Tenir l’habilitat de transmetre les necessitats de disseny gràfic i retòc fotografic a professionals del secor.

Tenir els coneixements bàsics de programes d’edició: Photoshop i Illustrator

500120 Gestió de plataformes digitals
Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos d'e-Màrqueting, i xarxes socials com a suport a la presa de decisions 

empresarials

5017 Definició de preu i proposta de valor

Analitzar la competència empresarial i identificar mercats i clients comprenent el comportament dels consumidors i utilitzant les eines 

tecnològiques del Màrqueting

5019 Màrqueting social i d'esdeveniments
Dissenyar l'estratègia de Màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores, comprenent i aplicant els elements 

específics del Màrqueting en l'empresa per adaptar l'organització al nou entorn de Comunitats digitals

5028 Reputació on line i identitat digital

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos d'e-màrqueting, xarxes socials i online reputation management 

(ORM) com a suport a la presa de decisions empresarials

Comprendre críticament el context de la reputació i la identitat digital pel que fa a la construcció, manteniment, gestió i millora de la marca 

personal i corporativa

5030 Estratègia i gestió de vendes

Mostrar habilitats estratègiques amb capacitat de veure l'entorn operatiu com un projecte, establir i assolir pautes a llarg termini, a gran escala 

en una dimensió global i internacional d'incertesa, incorporant la innovació i buscant xarxes de contacte per fer negocis de manera eficaç.

https://www.tecnocampus.cat/ca/pla-estudis-marqueting


5010 Comportament del consumidor
Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del Màrqueting. Estudi del comportament del 

consumidor.

5021 Distribució, logística i relació amb els canals
Canals de distribució física i virtual. Selecció del canal adequat. Punt de venda. Presència del Màrqueting a la logística comercial i criteris per a la 

selecció del transport adequat: Trade Màrqueting i Retail Màrqueting.

5023 Estratègies de Publicitat i promoció
Conèixer i ser capaç de desenvolupar el procés de Comunicació Integrada Corporativa i l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic

5022 Màrqueting en buscadors i publicitat en xarxes socials

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'e-Màrqueting i de les Xarxes Socials com a 

suport a la presa de decisions empresarials

6048 SoLoMo. Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització

Con este curso el alumno aprenderá de forma práctica a desarrollar una estrategia SOLOMO para un proyecto emprendedor, idea de negocio o 

empresa en funcionamiento, de forma tal de obtener el máximo retorno a sus ventas.

SOLOMO es una contracción de las palabras SOcial, LOcal y MOvil, que define tanto una estrategia, como te indica hacia dónde va Internet. El 

uso de las redes sociales cada vez es mayor.

Del Grau en Logística i negocis marítims

Codi Nom assignatura català Objectiu

110017 Economia del transport
Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats

Seleccionar i utilitzar instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques en el sector del transport.

110023 Emmagatzematge i distribució
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a poder escometre amb èxit les tasques relacionades amb l'emmagatzematge i la distribució de 

qualsevol empresa.

110005 Fonaments de logística empresarial

Identificar les diferents cadenes de subminsitrament. 

Valorar les millors opcions a la hora de gestionar les diferents processos empresarials.

Subministrar les eines necessaries per prendre decisions a nivell empresarial

110007 Empresa i negocis marítims

L'alumne coneixerà les figures que intervenen en el transport marítim, en particular l’empresa naviliera i els agents que intervenen en els 

contractes de transport.

Distingirà els diferents tipus de vaixells mercants i el modes i formes de transport marítim.

Coneixerà l’evolució del transport marítim al llarg de la Història i el desenvolupament de l’instrument fonamental del comerç per via marítima: 

el vaixell.

Coneixerà les funcions i organització dels ports i les terminals portuàries.

Coneixerà les principals fonts d'informació a nivell internacional i nacional, i les associacions més rellevants del món marítim.

Reconeixerà i distingirà els diferents agents que participen en la cadena de transport marítim, llurs organitzacions i associacions.

110028 Gestió de procediments duaners

Entendre els principals conceptes relacionats amb les duanes (associació de Lliure Comerç, unió aranzelària, etc.). Aplicar diferents mètodes de 

valoració del valor en Duana. Veure diferents política aranzelàries (nocions bàsiques de classificació aranzelària, política comercial convencional i 

bilateral, etc.)

https://www.tecnocampus.cat/ca/grau-logistica-negocis-maritims/pla-estudis


110037 Temes actuals en logística i Transport

Aquesta assignatura pretén donar una visió d’actualitat a la logística i el transport. Es pretén que l’alumne tingui coneixements de les diferents 

línies de desenvolupament, innovacions tant de la logística com dels diferents modes de transport, més actuaks. A partir dels coneixements 

adquirits en assignatures troncals anteriors, l’alumne podrà conèixer els principals reptes i estat actual dels diferents àmbits del transport, tot 

desenvolupant una visió crítica i mesurada d’aquests.

110009 Economia marítima

En acabar la matèria, l'estudiant coneixerà els factors econòmics del transport marítim que influeixen en el funcionament eficient del transport 

de mercaderies.

Des d'un punt de vista més general, l'estudiant adquirirà una visió global de com s'operen els vaixells per complir amb l'oferta i la demanda i 

entendrà el paper dels mercats i la competència.

110010 Gestió naviliera

Entendre en què consisteix la maritimización de l'economia contemporània: El "Cicle Marítim" en l'Economia. Conèixer la distribució geogràfica 

dels Tràfics marítims i els passos estratègics. Una introducció al trànsit Containerizado (tipus de contenidors, etc.) i als Costos d'Explotació del 

Vaixell. En el transcurs de l'assignatura es realitza una sortida en vaixell (no inclosa en el preu de l'assignatura) de dijous a dimarts en un vaixell 

mercant.

110032 Gestió d'empreses i activitats Nàutiques

Mostra coneixements sobre les activitats de gestió, direcció, control, organització i planificació d'indústries o explotacions relacionades amb les 

activitats de la nàutica i el transport marítim.

Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i del Doble grau)

Codi Nom assignatura català Objectiu

6140 Gestió de plataformes digitals
Mostra coneixements sobre les activitats de gestió, direcció, control, organització i planificació d'indústries o explotacions relacionades amb les 

activitats de la nàutica i el transport marítim.

6028 Organització de grans esdeveniments
Gestionar i organitzar esdeveniments per impulsar una destinació turística i millorar el seu posicionament

6025 Planificació turística

Dissenyar la planificació i l'estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per potenciar un desenvolupament local més sostenible i 

innovador

Aplicar tècniques de planificació turística

Aplicar i avaluar els diferents models i tipologies de la planificació i gestió dels espais turístics

Valorar les polítiques públiques en matèria de Turisme i relacionar els aspectes econòmics amb l'actuació de poders públics i dels actors privats.

6137 Sostenibilitat i avaluació de l'impacte del turisme

Avaluar els impactes del turisme.

Dissenyar la planificació i estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per a potenciar un desenvolupament local més sostenible i 

innovador.

https://www.tecnocampus.cat/ca/pla-estudis-turisme

	Optatives ADE_BAIM cat 2018_19(2)_llistat
	Optatives ADE_BAIM cat 2018_19

