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Guia docent
220095 - E - Empresa

Última modificació: 29/04/2022
Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Garcia Parra, Mercedes

Altres: Resa Navarro, Javier
Prats Moreno, Jordi
Muñoz Sorolla, Jose David

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE06-INDUS.  Coneixement  adequat  del  concepte  d'empresa,  marc  institucional  i  jurídic  de  l'empresa.  Organització  i  gestió
d'empreses. (Mòdul de formació bàsica)

Transversals:
CT01 N1. Emprenedoria i innovació - Nivell 1. Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent es divideix en tres parts:

* Sessions presencials d'exposició dels continguts.
* Sessions presencials de treball pràctic (exercicis i problemes).
* Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.

En les sessions d'exposició dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.

En les sessions de treball pràctic a l'aula, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la resolució de
problemes, fonamentant en tot moment el raonament crític. Es proposaran exercicis que l'estudiantat resolgui a l'aula i fora de l'aula,
per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bàsiques necessàries per a la resolució de problemes.

L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat i el resultat de les sessions de treball-
problemes per tal d'assimilar i fixar els conceptes. El professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment d'activitats (ATENEA).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Empresa introduïx a l'estudiantat en els conceptes, principis i fonaments bàsics de l'economia, així com de la gestió i
organització d'empreses industrials. L'assignatura aborda dues de les tres funcions principals d'una empresa: el màrqueting, i les
finances. La tercera funció es tractada a l'assignatura Organització de la producció.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 32,0 21.33

Hores grup mitjà 28,0 18.67

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Conceptes bàsics d'empresa

Descripció:
1. 1. Concepte d'empresa
1. 2. Tipus d'empreses
1. 3. Creació d'una empresa
1. 4. Les àrees de l'empresa

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups mitjans/problemes
Activitat 3: Examen parcial
Activitat 5: Cas pràctic

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

Direcció de màrqueting

Descripció:
3. 1. Màrqueting analític
3.2. Màrqueting estratègic
3.3. Màrqueting operatiu
3.4. El pla de màrqueting

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups mitjans/problemes
Activitat 3: Examen parcial
Activitat 5: Cas pràctic

Dedicació: 59h
Grup gran/Teoria: 11h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 37h 30m
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Direcció financera

Descripció:
2. 1. Estats financers
2. 2. Gestió pressupostària
2. 3. Anàlisi econòmica i financera
2. 4. Pla financer

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups mitjans/problemes
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Cas pràctic

Dedicació: 59h
Grup gran/Teoria: 11h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 37h 30m

Economia

Descripció:
4. 1. Introducció: Principis de l'Economia
4. 2. Micro-economia
4. 3. Macro-economia

Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups mitjans/problemes
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Cas pràctic

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h
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ACTIVITATS

ACTIVITAT 1: SESSIONS GRUPS GRANS/TEORIA

Descripció:
Preparació prèvia i posterior de les sessions de teoria i assistència a aquestes.

Objectius específics:
Transferir els coneixements necessaris per a una correcta interpretació dels continguts desenvolupats a les sessions de grups
grans, resolució de dubtes en relació al temari de l'assignatura i desenvolupament de les competències genèriques.

Material:
Apunts a la plataforma Atenea.
Bibliografia general de l'assignatura.

Lliurament:
Durant algunes de les sessions es duran a terme exercicis presencials a classe, de forma individual o en grups reduïts.

Dedicació: 44h
Grup gran/Teoria: 28h
Aprenentatge autònom: 16h

ACTIVITAT 2: SESSIONS GRUPS MITJANS/PROBLEMES

Descripció:
Preparació prèvia i posterior de les sessions de problemes, de pràctiques i assistència a aquestes.

Objectius específics:
Adquirir les habilitats necessàries per a una correcta interpretació dels problemes de l'assignatura, així com una satisfactòria
resolució d'aquests. Preparació per a la part pràctica dels exàmens de l'assignatura. Desenvolupament de les competències
genèriques.

Material:
Apunts a la plataforma Atenea.
Bibliografia general de l'assignatura.
Exercicis a la plataforma Atenea.
Col·lecció de problemes de l'assignatura.

Lliurament:
Durant aquestes sessions es desenvoluparien, per part del professorat i l'estudiantat exercicis pràctics, presencials a classe o
virtuals, de forma individual o en grups reduïts.
Representa el 30% de la qualificació de l'assignatura

Dedicació: 42h
Grup mitjà/Pràctiques: 28h
Aprenentatge autònom: 14h
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ACTIVITAT 3: EXAMEN PARCIAL

Descripció:
Prova individual i per escrit sobre els continguts del mòdul 1 i 2.

Objectius específics:
La prova ha de demostrar que l'estudiant/a ha adquirit i assimilat els conceptes, principis i fonaments bàsics relacionats amb el
mòdul 1 i 2.

Material:
Enunciat de la prova parcial.

Lliurament:
El lluirable serà la resolució de la prova.
Representa el 20% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 14h

ACTIVITAT 4: EXAMEN FINAL

Descripció:
Prova individual i per escrit sobre els continguts del mòdul 3 i 4.

Objectius específics:
La prova ha de demostrar que l'estudiant/a ha adquirit i assimilat els conceptes, principis i fonaments bàsics relacionats amb el
mòdul 3 i 4.

Material:
Enunciat de la prova final.

Lliurament:
El lluirable serà la resolució de la prova.
Representa el 20% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 14h
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ACTIVITAT 5: CAS PRÀCTIC

Descripció:
Grups de 4 estudiants on hauran d'aplicar els principis introduïts en els mòduls 1,2,3 i 4 al sector industrial

Objectius específics:
Exercici de síntesi de tots els mòduls de l'assignatura per a determinar l'adquisició i assimilació de tots els conceptes i tècniques
tractades en el curs

Material:
Enunciat i pautes de treball (ATENEA)
Apunts dels curs
Webs oficials de suport (Internet)
Llibres de text recomanats a la bibliografia de l'assignatura

Lliurament:
La memòria de l'activitat ha de lliurar-se en format digital.
La data d'entrega és 1 setmana abans de finalitzar les classes presencials.
Representa el 30 % de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 32h
Aprenentatge autònom: 32h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final del curs depèn dels següents actes avaluat:

- Activitat 2 exercicis,pes: 20%
- Activitat 3 examen parcial, pes: 25%
- Activitat 4 examen final, pes:25%
- Activitat 5 Cas pràctic, pes: 30%

Els resultats poc satisfactoris de l'examen parcial (activitat 3) es podran reconduir mitjançant una prova escrita a realitzar-se el
mateix dia fixat per a l'examen final (activitat 4). A aquesta prova, amb qualificació entre 0 i 10, poden accedir tots els estudiants
matriculats. La nota obtinguda per l'aplicació de la reconducció substituirà la qualificació inicial, sempre que sigui superior.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les activitats 2 i 5 es realitzaran individualment i/o en grups i per escrit.
Les activitats 3 i 4 es realitzaran individualment i per escrit.
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BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- García Parra, M.; Mundet Hiern, J. Contabilidad previsional como herramienta para directivos. [S.l.]: OmniaScience, 2016. ISBN
9788494467301.
- Gonzalez Dominguez, F. J. Principios y fundamentos de gestión de empresas. 2a ed. Madrid: Pirámide, 2008. ISBN 9788436821871.
-  García  Parra,  M.  Dirección  financiera  [en  línia].  Barcelona:  Edicions  UPC,  2004  [Consulta:  14/05/2020].  Disponible  a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36753. ISBN 848301758X.
- Jiménez, J.L.; Pérez, C.; Torre, A. Dirección financiera de la empresa: teoría y práctica. 2a ed. Madrid: Pirámide, 2009. ISBN
9788436822984.
- López-Pinto Ruiz, B. Los pilares del marketing [en línia]. Barcelona: Edicions UPC, 2008 [Consulta: 20/09/2022]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36833. ISBN 9788483019498.
- Kotler,  Philip [et  al.].  Dirección de marketing [en línia].  15a ed. México: Pearson Educación, 2016 [Consulta: 15/06/2022].
D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6495.  ISBN
9786073237000.
- Samuelson, Paul A. Economía. 18a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. ISBN 8448151542.
- Mochón Morcillo, Francisco. Principios de economía [en línia]. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2010 [Consulta: 26/09/2022]. Disponible
a:  https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8697.  ISBN
9788448172060.

Complementària:
- "Real Decreto 1515/2007; Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. B.O.E. 21-11-07". Boletín Oficial del
Estado.

RECURSOS

Altres recursos:
- Col·lecció de problemes de l'assignatura
- Transparències de cada mòdul
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