
 

 
 

Economia i Empresa per a Enginyers 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Economia i Empresa per a Enginyers (2A) 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 
 
Curs: 2015-2016/1  
 
Idioma d’impartició: Català  
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Núria Sánchez Guillem (sanchez@tecnocampus.cat)  
 
Altres:  
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de 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 de l’empresa 
• Descriure diferents actius i fonts de finançament d’una empresa tecnològica 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
EFB6. Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa. Organització i 
gestió d’empreses. 
ESI1. Capacitat d’integrar solucions de Tecnologies de la informació i les Comunicacions i processos 
empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions, permetent assolir els seus objectius 
de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius. 
ESI4. Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin 
exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d’una organització i participar activament en la 
formació dels usuaris. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva 
àrea d’estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de naturalesa social, 
científica o ètica. 
CB.4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 
CT.1. Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat 
de forma oral i per escrit i d’acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació. 
 
 
 
 



 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 60 40% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori   
   

Aprenentatge autònom  90 60% 
TOTAL: 150  

 
 
 
Continguts 
 
 

1: INTRODUCCIÓ A LA TEORIA ECONÒMICA Dedicació: 25 h 

 
Grup gran/Teoria: 10 h 
Aprenentatge autònom: 15 h 
 

Descripció 

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

Activitats vinculades 
Activitat 1: Col.lecció de Premsa 
Activitat 2: Deures 
Activitat 3: Examen Primer Parcial 

 
 

2: MICROECONOMIA: EL MERCAT Dedicació: 25 h 

 
Grup gran/Teoria: 10 h 
Aprenentatge autònom: 15 h 
 

Descripció 

 
Demanda i Oferta: Buscant l’equilibri 
Reaccions de compradors i venedors 
 

Activitats vinculades 
Activitat 1: Col.lecció de Premsa 
Activitat 2: Deures 
Activitat 3: Examen Primer Parcial 

 
 

3: MACROECONOMIA: COMPTABILITAT 
NACIONAL  Dedicació: 40 h 

 
Grup gran/Teoria: 16 h 
Aprenentatge autònom: 24 h 
 

Descripció 

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

Activitats vinculades 
Activitat 1: Col.lecció de Premsa 
Activitat 2: Deures 
Activitat 3: Examen Primer Parcial 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4: L’EMPRESA COM A ORGANITZACIÓ Dedicació: 20 h 

 
Grup gran/Teoria: 8 h 
Aprenentatge autònom: 12 h 
 

Descripció 

 
Conceptes: Empresa – Empresari – Emprenedor 
Tipologia d’empreses 
Àrees funcionals 
Organigrama i Estructura Organitzativa 
 

Activitats vinculades Activitat 2: Deures 
Activitat 4: Examen Segon Parcial 

 
 
 

5: L’EMPRESA I L’ENTORN Dedicació: 20 h 

 
Grup gran/Teoria: 8 h 
Aprenentatge autònom: 12 h 
 

Descripció 

 
L’entorn empresarial: PEST i DAFO 
Direcció estratègica 
RSC i ètica empresarial 
Cultura empresarial 
 

Activitats vinculades Activitat 2: Deures 
Activitat 4: Examen Segon Parcial 

 
 

6: L’EMPRESA I LA INFORMACIÓ ECONÒMICA Dedicació: 20 h 

 
Grup gran/Teoria: 8 h 
Aprenentatge autònom: 12 h 
 

Descripció 

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

Activitats vinculades Activitat 2: Deures 
Activitat 4: Examen Segon Parcial 

 
 
Planificació d’activitats  
 

1: COL.LECCIÓ DE PREMSA 
(Continguts 1, 2 i 3) Dedicació: 12 h 

 
Aprenentatge autònom: 12h 
  

Descripció general 
 

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

Material de suport 
 
Document explicatiu de l’activitat. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Caldrà lliurar el recull de premsa i la seva anàlisi. 
Pes específic en la nota final: 15% 
 

Objectius específics 

 
- Familiaritzar-se amb la premsa econòmica 
- Redactar de forma sintètica un comentari d’opinió 
- Treballar en equip de forma coordinada 

 
 
 
 



 

 

2: DEURES 
(Continguts 1-6) Dedicació:12 h 

 
Aprenentatge autònom: 12h 
  

Descripció general 
 

 
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. 
 

Material de suport  
 

Lliurable 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 en la nota final: 15% 
 
 

Objectius específics 
 

- Ajudar l’alumne a portar l’assignatura al dia. 
 

 
 
 

3: EXAMEN PRIMER PARCIAL 
(Continguts 1, 2 i 3)  

 
 
  

Descripció general 
 

Examen parcial individual 
La prova serveix per avaluar els coneixements dels continguts 1, 2 i 3.  
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució de l’examen 
Pes específic en la nota final: 35% 
 

Objectius específics 

 
- Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant a 

l’aula com a fora de l’aula. 
 

 
 
 
 

4: EXAMEN SEGON PARCIAL 
(Continguts 4, 5 i 6)  

 
 
  

Descripció general 
 

Examen parcial individual 
La prova serveix per avaluar els coneixements dels continguts 4, 5 i 6. 
 

Material de suport 
 
Enunciat de la prova 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Resolució de l’examen 
Pes específic en la nota final: 35% 
 

Objectius específics 

 
- Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant a 

l’aula com a fora de l’aula. 
 

 
 
 



 

Sistema de qualificació (avaluació) 
 
La qualificació final de l’assignatura es calcularà aplicant les següents ponderacions: 
Primer Parcial: 35% 
Segon Parcial: 35% 
Activitat 1(Col.lecció de Premsa): 15% 
Activitat 2 (Deures): 15% 
 
Recuperació: 
Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final podran recuperar l’assignatura mitjançant la 
realització d’un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa. 
Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que 
hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d’avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota 
mitjana final. 
 
Normes de realització de les activitats 
 
Si no es realitza alguna de les activitats, es considerà 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. 
 
 
Metodologia docent 
 
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. 
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