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Guia docent
820088 - EC - Enginyeria Comercial

Última modificació: 02/06/2015
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 717 - DEGD - Departamen d’Enginyeria Gràfica i de Disseny.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès, Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Josep Pardina Ribas

Altres: Josep Pardina Ribas

CAPACITATS PRÈVIES

No cal cap competència

REQUISITS

Tampoc cal cap requisit

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.

METODOLOGIES DOCENTS

S'ha previst una metodologia expositiva en un 40%; el treball individual en un 20%; el treball en grup en un 20% i l'aprenentatge
basat en projectes en un 20%.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Fer arribar a l'alumnat els coneixements mínims del mon comercial industrial.
Conèixer el rol del tècnic comercial.
Saber com es comporten els mercats i les xarxes de compres a les fàbriques i indústries.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 60,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1.Introducció: el comerç; la moneda; la seva evolució

Descripció:
Es fa una introducció a l'aparició del Comerç i la moneda i de la seva evolució a través dels segles i de les cultures

Objectius específics:
Veure l'origen i com a anat evolucionant els tractes comercials i les diferents formes de pagaments

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 6h

2. La funció comercial. Marketing

Descripció:
Veure la evolució de la oferta i la demanda a la prehistoria, edad mitja i a l'acualitat

Objectius específics:
Estudiar el diferents sistemes de relació entre un venedor i un comprador desde els productes bàsics fins a productes de tipología
Industrial

Activitats vinculades:
Es veuran diferents exemples

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

3. El rol del tècnic comercial

Descripció:
Es tracta d'explicar quin es el paper dels nous Tècnics Comercials i sobre tot els que estan vinculats al mon industrial

Objectius específics:
Veure diferents nivells d'actuació del Tècnic Comercial dins del sector Industrial, fen comparances i deferencies amb els venedors
d'altres sectors mes propers als consumidors finals

Activitats vinculades:
Es posaran diferents exemples

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 14h
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4. Formació i característiques del tècnic comercial

Descripció:
S'explica el nivell minim de coneixaments que te que tenir un tècnic Comercial modern així com les característiques principal a
nivell de la seva personalitat

Objectius específics:
Es detallen de menera específica els coneixaments bàsics i també es detallen les principals característiques de la personalitat i
con s'aadapten a la funció comercial

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

5. El mercat i el producte

Descripció:
Es defineixen diferents tipus de mercats i també s'introdueix la definició del produte en funció del mercat

Objectius específics:
S'epliciten de manera comparativa com es mouen els mercats, tan els de materies primeres com el sector terciari final del
consumidor

Activitats vinculades:
Es proposen diferents exemples per tal de clarificar els coneixaments

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 14h

6. El mercat industrial i el seu comportament

Descripció:
Es detallen les diferents situacions de mercat, des de la petita empresa de nivell familiar fins a les grans cosporacions industrials

Objectius específics:
S'estudien els diferents comportaments tant de compres com de vendes de les petites, mitjanes i grans empreses i es fan
comparacions

Activitats vinculades:
Els exemples vinculats

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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7. Les compres i les vendes en el mon industrial

Descripció:
Es detallen de manera exhautiva com son les compres i les vendes en el mon de la industria, com es prepara una oferta, com es
tanca el tracte, les condicions mes habituals, les penalitzacions, etc

Objectius específics:
Cal centrar-se en dos grups, la mitjana i la gran empresa per aprofundir en els rituals de compres i de vendes (La petita empresa
te comportaments mes assimilables als sector terciari)

Activitats vinculades:
Es proposaran diferents exemples ilustratius

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

8 La xarxa de vendes a la indústria

Descripció:
S'explicarà la formació i organització d'una xarxa de vendes de productes industrials

Objectius específics:
s'aprofondirà en el sistema de treball per a les vendes d'una gran empresa del sector industrial, es veurà la composició i
organització de les vendes del productes tipus d'aquest sector

Activitats vinculades:
Es posaran diferents exemples

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 12h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

S'ha previst la evaluació continuada mitjançant ejercicis de classe i també la realització de tres treballs en grups

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No n'hi han


