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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5001 - ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Primer
Trimestre: Primer
Crèdits: 6
Professorat: 

Jordi Bernal Fiego  <jbernal@tecnocampus.cat>
Maria Dolors Celma Benaiges  <mdcelma@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Específica

E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, 
aplicant idees innovadores i creatives.

Descripció

L'assignatura  d'Administració d'empreses suposa una primera presa de contacte amb el món de la gestió empresarial i estudia el paper de l’empresa i els 
empresaris a la societat. 

Permet comprendre els principals indicadors econòmics i socials per avaluar el funcionament de l'empresa, per a continuació centrar-se en els principis 
bàsics de la gestió empresarial: direcció, organització, planificació i control, aixi com a aplicar principis de RSE en la gestió de les empreses.

En la metodologia de treball, com veurem desprès, s'empraran formats de classe teòrica, d'aprenentatge dirigit i d'aprenentatge autònom. No obstant, val la 
pena esmentar l'ús que es farà de la metodologia de classe invertida (Flip the Class) combinada amb eines tipus Nearpod.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar econòmica i socialment el funcionament d’una empresa
Avaluar l’organització d’una empresa
Avaluar la funció directiva
Saber utilitzar eines de previsió i planificació empresarial
Saber establir mecanismes de control de gestió

Metodologia de treball
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Una gran part del funcionament de l’assignatura es planteja amb la metodologia de classe invertida o flip the class, per tal d’afavorir els processos 
d’aprenentatge dels estudiants, de manera que es canvia la naturalesa del que succeeix dins de l’aula: els conceptes clau que en un format docent 
convencional el professor explicaria a classe, són posats prèviament a disposició de l’alumne a través de l’aulari. Aquests continguts poden tenir diferents 
formats (escrits, audiovisuals). L’alumne així es veu en la necessitat d’acostumar-se a fer una tasca de preparació i anticipació.

La metodologia de Classe Invertida, en essència, consisteix en canviar la naturalesa del que succeeix dins de l’aula. Per comptes d’explicar conceptes i 
continguts, l’hora de classe es converteix en un procés:

- de descoberta individual

- de debat col·lectiu

- de treball intens amb la necessitat d’arribar a resultats al final del temps de classe

Per aconseguir-ho, els conceptes clau que en un format docent convencional el professor explicaria a classe, són posats prèviament a disposició de l’alumne 
a través de l’aulari. Aquests continguts poden tenir diferents formats (escrits, audiovisuals). L’alumne així es veu en la necessitat d’acostumar-se a fer una 
tasca de preparació i anticipació, fomentant la seva proactivitat, com un camí per treballar de manera activa i responsable les competències, l’autonomia i la 
gestió del temps.

En concret, s'utilitzaran les següents metodologies

Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten 
oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot 
proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
 

Continguts

Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte d’empresa i administració

1.2. Tipus d’empreses

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa

1.4.1. La productivitat

1.4.2. La rendibilitat

1.4.3. El punt mort

Tema 2: La planificació empresarial

2.1. La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2. Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3. Tipus de plans

2.3.1. Plans permanents

2.3.2. Plans temporals

Tema 3: El control a l'empresa

3.1. Els sistemes d’informació per al control

3.2. El procés de control

3.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

3.2.2. El registre de resultats

3.3.3. L’anàlisi de desviacions

3.3.4. Les accions correctores



Tema 4: L'organització de l'empresa

4.1. Definició i disseny de l’estructura organitzativa

4.2 Les parts de l’organització

4.3. L’organigrama: disseny horitzontal i vertical

4.4. Els mecanismes de coordinació

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1. Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2. Variables que condicionen la funció de direcció

5.2.1. La motivació dels treballadors

5.2.2. Els estils de direcció

Tema 6. Breu resum de noves tendències en gestió i organització

Activitats d'aprenentatge

Es realitzaran les següents activitats formatives:

1. Treball en equip sobre l’administració d’un projecte empresarial
2. Seminaris
3. Sessions teòriques
4. Estudi personal

Sistema d'avaluació

La nota final de l'assignatura es conformarà per la suma de diferents activitats d'avaluació continuada, les quals s'aniran plantejant durant el curs i es donarà 
el detall de funcionament a l'aula virtual:

1. Treball en equip sobre l'administració d'un projecte empresarial (30% de la nota)
2. Activitats d'avaluació continuada (20% de la nota)
3. Examen final (50% de la nota)

Per a poder configurar la nota amb el seguiment de l'avaluació continuada serà necessari:

Obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 a l'exàmen
Realitzar el projecte de treball en equip (si no es fa  el projecte no es pot aprovar l'assignatura).

Si no s'obté un mínim de 5 punts a l'exàmens i/o la mitjana dels 3 ítems és inferior a 5 punts s'haurà de realitzar la prova de recuperació que tindrà lloc 
desprès del periode d'exàmens finals.

Prova de recuperació: en cas de que l'assignatura no s'hagi superat mitjançant l'avaluació continuada, l'alumne es podrà presentar a la prova de 
recuperació. En aquest cas, sols es podrà recuperar l'exàmen (50% de la nota, mantenint la nota mínima per fer mitjana). Es guardarà i no es podrà 
recuperar  la nota del treball en equip i la nota dels seminaris i els exercicis d'avaluació continuada. 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot pressentar-se a la recuperació.

Recursos

Bàsics
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