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1.- OBJECTIUS
Aquesta assignatura preveu implicar a l’alumnat en el coneixement de l’organització
dels processos productius de l’empresa i en la seva administració, a traves d’una
introducció a diferents conceptes i terminologies aplicades en la gestió empresarial,
establint diferents models, escenaris i tècniques aplicades en la definició
d’estratègies i resolució de problemes.
Al llarg del desenvolupament d’aquesta matèria es vol oferir una base complerta
que podrà ser complementada posteriorment amb la realització de programes més
avançats o altres cursos superiors relacionats amb l’organització de la producció i la
direcció empresarial.

2.- ESTRUCTURA
S’imparteix durant el primer quadrimestre del curs i és de 6 crèdits

3.- PROGRAMA
A.- SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓ
1.- EMPRESA I EMPRESARI. L’empresa com a sistema. Tipus d’empreses.
Organització d’empreses. Pla d’empresa
2.- PRODUCCIÓ I PRODUCTIVITAT. Funció de producció
3.- OFERTA I DEMANDA. Model de les tisores. Desplaçament de corbes, equilibri
de mercat i elasticitat.
4.- COSTOS DE PRODUCCIÓ. Costos, ingressos i beneficis. Representació gràfica
i punts crítics.
5.- LOCALITZACIÓ, DIMENSIÓ EMPRESARIAL I LOGÍSTICA Factors i
característiques òptimes.

6.- LA GESTIÓ D’ESTOCS. Tipologies d’estocs. Comandes òptimes.
B.- SUBSISTEMA FINANCER
7.- LA FUNCIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA. El Balanç i el Compte d’explotació.
Fons de maniobra. Fonts de finançament de l’empresa. Amortitzacions
8.- LA INVERSIÓ. Criteris de rendibilitat. VAN i TIR
C.- SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓ I DE MERCAT
9.- EL MARKETING MIX. (5P’s): Preu, producte, distribució, promoció, i persones
10.- PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS. Mètodes PERT i Gantt
11.- SISTEMES DE GESTIÓ. Sistemes de gestió aplicats a l’organització
productiva.

4.- MATERIALS DE L’ASSIGNATURA
La matèria es facilitarà a traves d’exposició magistral a l’aula que s’haurà de
complementar amb estudi i treball dels continguts, que s’haurà de desenvolupar a
títol individual o en grup.
Es recomanarà bibliografia complementaria per ampliar o clarificar conceptes.
Es facilitaran lectures i materials complementaris de l’assignatura.
Es plantejaran i solucionaran problemes i casos.
Es realitzaran pràctiques en laboratori.
Es treballarà amb Microsoft Excel, Microsoft Word i Open Proj
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6.- AVALUACIÓ
L’assignatura es podrà superar per dos vies:
a) Avaluació continuada, mitjançant Proves parcials alliberadores i Treball
obligatori.
El temari es dividirà en dos blocs i es realitzarà una Prova parcial de cada bloc
Cada Prova constarà d’un Examen i una Pràctica. S’han d’aprovar totes les parts i
s’alliberarà la matèria en cas que s’aprovi la prova.
Els Exàmens tindran un part teòrica i una part pràctica, caldrà treure almenys un 4
(sobre 10) de la part teòrica per poder ser corregits els exercicis.
Per aprovar els Exàmens s’ha de treure una nota promig (entre els dos exàmens)
igual o superior a 5. Es farà el promig entre les notes dels Exàmens, sempre que la
nota sigui igual o superior a 4.
La Pràctica es desenvoluparà individualment per cada alumne, es lliurarà en una
data establerta. Per aprovar cada Pràctica cal treure una nota igual o superior a 5.
La part teòrica dels temes que es desenvoluparan en la part Pràctica també serà
matèria d’Examen.
El Treball obligatori haurà de tenir suficient qualitat per poder ser aprovat, es podrà
fer entre dos alumnes. Es marcaran diferents terminis i s’hauran d’anar seguint els
diferents lliuraments al llarg de quadrimestre. Serà obligatori fer una sessió de
tutoria individual per comentar el treball abans del lliurament de la versió definitiva.
La nota final de l’estudiant (una vegada aprovades les dos proves) es podrà
completar amb el lliurament d’activitats que s’aniran proposant al llarg del curs.

b) Assistint a la convocatòria final (febrer i/o setembre)
Realització d’Examen final i Treball Obligatori.
L’Examen final tindrà dos parts, una correspon a la teoria i l’altra a la practica, Els
caldrà treure almenys un 4 (sobre 10) de la part teòrica per poder ser corregits els
exercicis.
Tota la part teòrica i les practiques desenvolupades durant el curs son matèria
d’examen.
El Treball obligatori haurà de tenir suficient qualitat per poder ser aprovat. (Es farà
una sessió de tutoria individual per comentar el treball abans del lliurament de la
versió definitiva).
La nota final de l’estudiant (una vegada aprovat l’examen) es completarà amb el
lliurament d’activitats que s’aniran proposant al llarg del curs.

