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Última modificació: 02/04/2020
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Jordi Vilajosana

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
01 EIN N2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves,
amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
06 URI N3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball
acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
02 SCS N3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en
aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia a utilitzar serà una combinació entre diferents instruments pedagògics tradicionals i altres mes innovadors:

* Classes teòriques.- Exposició formal de temàtiques de gestió empresarial.
* Classes pràctiques: Desenvolupament per part de l?alumne de casos pràctics.
* Tutories: Orientació al alumne en la elaboració del seu pla de negocis.
* Role playing: es desenvoluparan jocs de rol per escenificar situacions properes a la realitat empresarial.
* Coffee Meeting: es convidaran emprenedors del sector constructiu per compartir experiències

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu es transmetre l'esperit emprenedor e innovador en el sector constructiu, ensenyar les temàtiques necessàries per generar
una idea de negoci, desenvolupar-la i provocar el seu anàlisi. I obrir una porta per la connexió dels coneixements universitaris amb
l?entorn empresarial, a través de la pràctica i tutoritzaciò empresarial i els jocs de rol utilitzats.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 9,0 12.00

Hores grup mitjà 9,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup gran 12,0 16.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

Tema 1 - La generació d'una idea de negoci

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

1.1 Conceptes bàsics d'innovació i creativitat
1.2 Tècniques de creativitat
1.3 La gestió de la innovació

Activitats vinculades:
Activitat 1: brain storming, Activitat 2: Idees dolentes

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 12h
Aprenentatge autònom: 20h

Tema 2 - L'anàlisi sectorial i de mercat

Descripció:
2.1 Les forces competitives de Michael Porter
2.2 L'anàlisi DAFO i les variables clau
2.3 El core business del negoci
2.4 L'anàlisi de la demanda i de la competència

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 12h
Aprenentatge autònom: 20h

Tema 3 Business Plan

Descripció:
3.1 Pla de marketing
3.2 Anàlisi econòmic
3.3 Redacció Business Plan

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 11h
Aprenentatge autònom: 5h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació del rendiment de l?estudiant es durà a terme tenint en compte la implicació dels alumnes en els diferents debats que es
tindràn en classe.  A més,  es tindrà en compte el  resultat  obtingut  per  l?estudiant  en els  diferents casos pràctics  (avaluació
continuada). El desglossament de la nota del curs es presenta a continuació:

Avaluació continuada (AC): 20%
Treballs i casos pràctics (CP): 20%
Pla d'empresa (BP): 60%

Nota final = (0.20 x AC) + (0.20 x CP) + (0.60 x BP)
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