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Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5
Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Mateo Doll, Manuel

Altres: Sánchez Diosdado, José Antonio

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.
2. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura constarà de les següents activitats formatives:
Una part de les sessions de "teoria" correspon al format de classe magistral. La resta del temps de les sessions de "teoria" es
correspon al format de classe participativa - dirigida.
Les sessions de "pràctiques" es corresponen al format de classe de laboratori, on grups de 3 a 4 estudiants apliquen instruments de
càlcul per comprendre l'aplicació pràctica dels procediments introduïts a les classes de teoria.
Això es complementa amb treball individual d'adquisició de conceptes teòrics i casos pràctics, i també dos treballs aplicats, sent
ambdós tipus de treballs no presencials.
Finalment, es considera les activitats d'avaluació (proves parcial, de pràctiques i examen final).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Es continua la temàtica de la modelització de la presa de decisions, iniciada a les assignatures Organització i Gestió i Optimització i
Simulació, insistint en la problemàtica de la formalització de situacions on cal una presa de decisions en sistemes organitzats.
S'analitza el concepte de decisió i s'estableixen les bases per adoptar esquemes formals.
* Introduir els conceptes de teoria de decisió, com a eina per analitzar el procés de decisió, bàsicament en un univers aleatori; i què
es pretén amb la modelització i com pot formalitzar-se una situació concreta mitjançant models.
*  Analitzar  la  problemàtica  de  la  presa  de  decisions:  criteris,  quantificació  de  la  informació  aportada  per  l'experimentació,
informacions dels jugadors (teoria de jocs), decisions multicriteri, teoria de la negociació i decisions polietàpiques basades en la
programació dinàmica.
* Treballar casos aplicats a alguns dels principals problemes de l'organització industrial (gestió d'estocs, renovació, cerca...).

Es pretén que en acabar l'assignatura l'estudiant:
* Identifiqui els tipus de problemes de decisió i diferenciï les decisions puntuals de les seqüencials, i desenvolupi els procediments de
resolució adequats i proveeixi solucions factibles i raonades.
* Identifiqui quines són les millors decisions a prendre en un univers hostil, és a dir, s'identifiqui el tipus de problema de teoria de jocs
i es proveeixi l'estratègia millor.
* Valori les possibles decisions a prendre en un context de diversos criteris simultanis.
* Diferenciï en un procés de decisió multietàpic les decisions segons l'estat en el curt termini i les possibles estratègies en el llarg
termini.
* Utilitzi les tècniques quantitatives adequades d'ajuda a la presa de les citades decisions.
* Desenvolupi la capacitat de raonament davant situacions reals de decisió per afrontar problemes d'organització.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 26.67

Hores grup petit 15,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Teoria de la decisió

Descripció:
Concepte i formalització de l'anàlisi de la decisió. Tipus d'universos. Univers incert: criteris. Estratègies pures i mixtes. Visió
crítica. Univers aleatori. Regles. Criteri de Bayes. Informació i decisió. Arbres de decisió. Aplicacions.

Objectius específics:
Aplicar els diferents criteris de decisió en univers incert.
Diferenciar entre probabilitats a priori, a posteriori, marginals, condicionals...
Representar gràficament (mitjançant un graf) un problema de decisió.

Activitats vinculades:
Explicació teòrica.
Activitat de curta durada.
Exercicis pràctics.

Competències relacionades:
CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.

Dedicació: 17h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h
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Teoria de jocs

Descripció:
Introducció a la teoria de jocs. Classificació i formalització (arbres de decisió, estratègies, forma normal...). Jocs de dues
persones i suma nul·la. Estratègies dominants, estratègies mixtes, punts de sella, resolució gràfica i mitjançant programació
lineal. Jocs de dues persones i suma constant. Extensions: jocs de suma no constant, jocs cooperatius i no cooperatius, i jocs n-
personals.

Objectius específics:
Descriure un joc de suma nul·la mitjançant la matriu normalitzada i mitjançant un arbre de decisió.
Resoldre un joc de suma constant, de dimensió 2*2, m*2, 2*n i generalització a m*n.
Resoldre un joc de suma variable, sigui amb cooperació o sense.

Activitats vinculades:
Explicació teòrica.
Activitats de curta durada.
Exercicis pràctics.
Treball aplicat.

Competències relacionades:
CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.
CE17. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Dedicació: 33h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Grup petit/Laboratori: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 20h

Decisions seqüencials

Descripció:
Introducció a la programació dinàmica. Formulació de problemes com programes dinàmics, recursivitat i principi d'optimalitat.
Cas determinista: formulació, exemples, equació de recurrència i resolució. Cas aleatori: formulació, exemples i relacions amb les
cadenes de Markov. Cadenes de Markov: estats recurrents i transitoris. Estudi de classes a través de representació en grafs i
matrius.

Objectius específics:
Representar mitjançant un graf un problema de decisió seqüencial.
Diferenciar la resolució en el curt horitzó i en el llarg horitzó.
Aplicar la iteració en l'espai dels estats i treure'n conclusions de la seva aplicació.
Aplicar la iteració en l'espai de les polítiques i treure'n conclusions de la seva aplicació.
Resoldre utilitzant cadenes de Markov un problema de programació dinàmica aleatòria.

Activitats vinculades:
Explicació teòrica.
Activitats de curta durada.
Exercicis pràctics.

Competències relacionades:
CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.
CE17. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Dedicació: 33h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Grup petit/Laboratori: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 20h



Data: 30/07/2022 Pàgina: 4 / 7

Decisió multicriteri

Descripció:
Concepte, formalització i classificació. Mètodes: lexicogràfic, funció global, funció utilitat, cost-benefici, programació per objectius,
Electre, etc. Problemàtica de la decisió col·lectiva. Coalicions en jocs d'n persones.

Objectius específics:
Aplicar procediments de resolució tenint en compte diversos criteris a la vegada
Avaluar les possibles coalicions en jocs de n persones.

Activitats vinculades:
Explicació teòrica.
Activitats de curta durada.
Exercicis pràctics.
Treball aplicat.

Competències relacionades:
CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció industrial.
CE17. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Dedicació: 14h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 10h

Negociació

Descripció:
Exemples. Procediments de negociació i el problema de l'honestetat. Procediments d'arbitratge. La teoria de moviments.
Amenaces.

Objectius específics:
Diferenciar els possibles models en negociació.
Analitzar la negociació en casos reals.

Activitats vinculades:
Explicació teòrica.
Activitats de curta durada.

Dedicació: 13h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 30m
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ACTIVITATS

Examen final

Descripció:
Diversos exercicis teòrico-pràctics en què l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat per aplicar els coneixements apresos i
desenvolupar procediments de resolució extensos.

Material:
L'estudiant pot consultar tot el material escrit que consideri oportú. Només es permet l'ús de calculadora dins del material
electrònic (no es pot disposar de telèfon mòbil ni cap altra eina que no sigui la calculadora).

Dedicació: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h

Prova parcial

Descripció:
L'estudiant s'enfronta bàsicament a exercicis d'agilitat i de reconeixement d'allò après.

Material:
L'estudiant pot consultar tot el material escrit que consideri oportú. Només es permet l'ús de calculadora dins del material
electrònic (no es pot disposar de telèfon mòbil ni cap altra eina que no sigui la calculadora).

Dedicació: 1h 15m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 15m

Examen de pràctiques

Descripció:
L'estudiant ha de mostrar la seva capacitat per aplicar el que ha après a situacions lleugerament diferents a les treballades.

Material:
L'estudiant pot consultar tot el material escrit que consideri oportú. Només es permet l'ús de calculadora dins del material
electrònic (no es pot disposar de telèfon mòbil ni cap altra eina que no sigui la calculadora).

Dedicació: 1h
Grup petit/Laboratori: 1h

Avaluació a les pràctiques

Descripció:
L'estudiant ha de demostrar el seu aprenentatge progressiu.

Material:
Enunciat de la pràctica, resolució pròpia i preguntes proposades pel professorta.

Dedicació: 1h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
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Treballs

Descripció:
L'estudiant ha d'ampliar els seus coneixements i el domini de l'assignatura en casos extensos i reals i aprendre a treballar en
equip.

Material:
Enunciats, material de les classes teòriques i de les classes pràctiques.

Dedicació: 15h
Aprenentatge autònom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es realitza mitjançant diversos procediments:
(1) un examen final (EF), d'un màxim de tres hores de durada, consistent en diversos exercicis teòrico-pràctics en què l'estudiant ha
de demostrar la seva capacitat per aplicar els coneixements apresos i desenvolupar procediments de resolució extensos;
(2) una prova parcial (PP), d'un màxim d'1h15' de durada, en què l'estudiant s'enfronta bàsicament a exercicis d'agilitat i  de
reconeixement d'allò après;
(3) una prova de pràctiques (EP), d'un màxim d'1 hora de durada, en la qual l'estudiant ha de mostrar la seva capacitat per aplicar el
que ha après a situacions lleugerament diferents a les treballades;
(4) avaluació del treball a les classes de pràctiques (TP), en què l'estudiant ha de demostrar el seu aprenentatge progressiu;
(5) treballs de gestió (TG) en què l'estudiant ha d'ampliar els seus coneixements i el domini de l'assignatura i aprendre a treballar en
equip.

La nota final de l'assignatura Nfinal es calcularà:
Nfinal = 0,6·Naf + 0,2 Nep + 0,2·Nac
Naf: Nota avaluació final
Naf = EF
Nep: Nota ensenyaments pràctics
Nep = max { EP ; 0,5 TP + 0,5 EP }
Nac: Nota avaluació continuada
Nac = max { PP ; 0,5 PP + 0,5 TG }

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tant a l'examen final EF com a les proves parcial PP i de pràctiques EP, l'estudiant pot consultar tot el material escrit que consideri
oportú. Només es permet l'ús de calculadora dins del material electrònic (no es pot disposar de telèfon mòbil ni cap altra eina que no
sigui la calculadora).
L'avaluació del  treball  a  les classes de pràctiques TP es realitzarà entregant durant la  sessió corresponent el  que sol·liciti  el
professorat de pràctiques. Aquesta avaluació es produeix en totes les sessions de pràctiques.
Dels dos treballs TG, un s'enviarà a través del Campus en la data fixada a inici de curs i l'altre es presentarà a classe el dia fixat i la
nota serà una ponderació del treball escrit i la presentació oral.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Martín Martín, Quintín. Investigación operativa. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2003. ISBN 8420541052.
- Taha, Hamdy A.. Investigación de operaciones [en línia]. 10a ed. México: Pearson Educación, 2017 [Consulta: 15/07/2022].
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=7637.  ISBN
9786073241212.
- Hillier, Frederick S ; Gerald J. Lieberman. Introducción a la investigación de operaciones. 9a ed. México: McGraw-Hill, 2010. ISBN
9786071503084.

https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=7637
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Complementària:
- Brams, Steven J. Negotiation games : applying game theory to bargaining and arbitration. 2nd ed. London: Routledge, 2002. ISBN
9780203180426.
- Leal Millán, Antonio. Decisiones empresariales con criterios múltiples : ayudas prácticas para la dirección. Madrid: Pirámide, cop.
1995. ISBN 843680919X.
- Martín Martín, Quintín et al. Investigación operativa : problemas y ejercicios resueltos. Madrid: Pearson Educación, 2005. ISBN
8420544663.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Transparències de teoria. Transparències de teoria
- Enunciats de pràctiques i dels treballs. Enunciats de pràctiques i dels treballs


