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1. OBJECTIUS
L’assignatura vol completar la visió integral de l’empresa per al futur enginyer,
iniciada amb l’assignatura d’organització d’Empreses del primer curs. L’èmfasi es
posarà en el procés de gestió empresarial i en les seves gran àrees: planificació,
organització, direcció i control.
2. ESTRUCTURA
S’imparteixen 3 crèdits de teoria, 1,5 de problemes i 1,5 de pràctiques de
laboratori.
3. PROGRAMA
1. LA DIRECCIÓ EN L’EMPRESA
1.1.
Les funcions directives de l’empresa
1.2.
La presa de decisions i la seva tipologia
1.3.
El procés de presa de decisions
1.4.
Tècniques per la presa de decisions
1.5.
Els nivells directius
2. La planificació i l’organització en l’empresa
2.1.
La planificació
2.2.
L’organització
2.3.
Els sistemes de informació
2.4.
El control
3. Planificació Estratègica
3.1.
Estratègia i sistemes de informació
3.2.
Estratègia i noves tecnologies

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI
• Collecció de lectures complementaries
5. BIBLIOGRAFIA
• BUENO, E.: Fundamentos de Economía y organizaicón industrial. Madrid: Ed.
Mc Graw Hill, 1994.
• BUENO, E.: Dirección estratgégica de la empresa. Técnicas y casos. Madrid:
Ed. Pirámide, 1996.
• NAVAS, J.E. Y GUERRAS, L.A.: La dirección estratégica de la empresa. Teoría
y aplicaciones. Madrid: Ed. Civitas, 2002 .
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6. AVALUACIÓ
L’assignatura es pot superar per dos vies:
a) Per exàmens parcials: la nota mitja es calcularà sumant la nota dels dos
exàmens parcials i dividint per dos. Per considerar superat un parcial cal
tenir una nota superior a quatre.
b) Per examen final: Caldrà superar amb una nota superior a 5 l’examen final
de l’assignatura que es farà al mes de febrer i de setembre.
La nota final de l’estudiant es completarà amb el lliurament de les activitats que
s’aniran proposant al llarg del curs.
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