
      

 

8003 - Operacions 
 
 
Tipus d'assignatura 
Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 5 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Francesc Ribas 
Professorat teoria: Dr. Francesc Ribas, Dr. David López, Dr. Jesús Martínez 
Professorat seminaris: Dr. Francesc Ribas i Manel Guerris 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

Instruir els participants sobre l'execució com a 
element clau per competir: competir des de les 
operacions. Analitzar i definir processos que 
permetin sistematitzar accions per millorar 
l'eficiència i el servei. 
Proporcionar repetibilitat en les tasques diàries per 
facilitar el desenvolupament del projecte 
empresarial. 

2.- Competències 
 
2.1.- Competències bàsiques 

• CB1.- Posseir i comprendre coneixements que 
proporcionin una base o oportunitat per ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació 
d'idees, sovint en un context de recerca 

• CB5.- Que els estudiants tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar 
estudiant d'una manera que serà en gran part 
autodirigida o autònoma 

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT2.- Liderar un equip i treballar equips 
multidisciplinaris, participar activament en 
tasques i negociar davant d'opinions 
discrepades fins que s'assoleixin posicions de 
consens  

• CT3.- Reconèixer la diversitat de punts de 
vista, entendre la multiculturalitat i poder donar 
a conèixer les opinions en compliment 
d'opinions divergents 



      

 

• TC4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les 
desigualtats de gènere per dissenyar solucions. 

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE2.- Aplicar eines de planificació i control per 
a projectes emprenedors de caràcter local o 
internacional i en entorns reals i virtuals  

• CE3.- Aplicar intel·ligència competitiva per 
detectar signes de canvi, analitzar tendències, 
reaccions i estratègies dels competidors 
actuals i/o potencials.  

• CE6.- Utilitzar sistemes avançats d'informació 
financera per donar suport a la presa de 
decisions empresarials 

• CE7.- Saber aplicar i adaptar la tecnologia per 
a la creació de projectes emprenedors. 

CE10.- Dissenyar processos operatius 
innovadors que fan més eficients els processos 
actuals de les empreses 

3.- Metodologia de treball 
 
Sessions teòriques • Classe magistral: Sessions de classe 

d'exposició basades en l'explicació del 
professor en què assisteixen tots els alumnes 
matriculats en l'assignatura 

• Presentacions: Formats multimèdia que 
admeten classes presencials 

 
Aprenentatge orientat • Seminaris: Format presencial en grups de 

treball reduïts. Es tracta de sessions vinculades 
a les sessions presencials de l'assignatura que 
permeten oferir una perspectiva pràctica de 
l'assignatura i en què la participació dels 
estudiants és clau 

• Casos d'estudi : Dinàmica que parteix de 
l'estudi d'un cas que serveixi per contextualitzar 
l'alumne en una situació particular, el professor 
pot proposar diferents activitats, tant a nivell 
individual com en grup, entre els seus alumnes 

 
Aprenentatge autònim • Recerca i lectura crítica d'articles: Els 

estudiants partien d'una hipòtesi de treball que 
desenvoluparan, seguint les fases de la 



      

metodologia de recerca, entre les quals la 
lectura crítica d'articles. 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

El SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 10% 

El SE2.  Seminaris - 40% 

El SE3. Pla d'Operacions - 50% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Introducció 

1.1. Evolució dels principis de gestió de processos 
1.2. Importància del departament d'Operacions de l'empresa 
1.3. Funcions principals del Director d'Operacions de la societat 
 

2. Gestió de processos 
2.1. Què és un procés? 
2.2. Quants processos s'han de normalitzar? 
2.3. Tipus de procés (cadena de valor de porter) 
2.4. Cicle de gestió de processos (Cicle de deming o PDCA) 
2.5. Gestió d'un procés 
2.6. Mesurar un procés 
2.7. Indicadors i WCC 
 

3. Eines/programari de gestió i automatització de processos organitzats 
3.1. Mapa global de processos i sistemes de gestió i avaluació 
3.2. Exemple del CRM/ Salesforce en els processos de negoci 
3.3. Exemple de temps actiu en els processos d'administració o lliurament 

d'operacions/projectes 
3.4. Exemple d'OTRS i ServiceNow en processos d'operacions/ service desk 
 

4. Gestió magra 
4.1. Conceptes clau de Lean Management 
4.2. Taller de grup: millora dels processos d'una empresa 
 

5. Optimització del model d'operacions de negoci 
5.1. Empreses productives / Empreses logístiques i de serveis 
5.2. Anàlisi de bretxes entre Estratègia Corporativa i Funcionament. 
5.3. Xarxes de subministrament i socis estratègics. 
5.4. Planificació de la demanda i l'oferta. 
5.5. Planificació de canals i lliuraments. 
5.6. Anàlisi d'extrem a extrem del cost del servei. 
5.7. Optimització de ràtios i indicadors clau. 

 
 



      

6. El pla d'operacions 
6.1. Objectius 
6.2. Requisits, restriccions i hipòtesis. 
6.3. Descripció, descomposició i síntesi. 
6.4. Activitats clau: Make or Buy - Socis clau i Canal 
6.5. Factors crítics d'èxit. 
6.6. Indicadors clau. 
6.7. TCO (cost total d'operació): Inversions i despeses d'explotació. 
6.8. Tipus de documents i formats per a un pla d'operacions. 
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