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Guia docent
240EO035 - 240EO035 - Sistemes d'Informació

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: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ (Pla 2012). (Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014).
(Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: RAMON SALVADOR VALLES

Altres: RAMON SALVADOR VALLES

CAPACITATS PRÈVIES

Les adquirides durant els estudis previs de Grau i Màster.

REQUISITS

Els establerts al pla d'estudis.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1.  Gestionar  activitats  amb un  contingut  rellevant  de  projectes  i  /  o  operacions  en  què  la  tecnologia  i  l'organització  hagin
interrelacionar-se de manera eficaç i eficient.
2. Identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar i implantar solucions en sistemes sociotècnics complexes.
5. Aplicar teories i  principis relatius a les tecnologies i  sistemes d'informació amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i
d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.

Genèriques:
7. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les
regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Transversals:
CT4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi  i  la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Bàsiques:
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a públics
especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants poseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que sigui en gran
mesura autodirigida o autonònoma.
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METODOLOGIES DOCENTS

Classes magistrals amb participació activa dels estudiants, on el professor exposa els continguts teòrics i pràctics de la matèria.
Classes pràctiques on els estudiants han de resoldre problemes i supòsits, tant a nivell individual com en grup, i el professor presenta
exemples i resol dubtes.
Mètode del cas, on els estudiants, amb el suport del professor, analitzen la gestió i les aplicacions de sistemes d'informació a
organitzacions concretes, descriuen i valoren les qüestions que es plantegen i els resultats obtinguts.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Al finalitzar l'assignatura s'ha de ser capaç de descriure l'entorn dels sistemes d'informació (SI) i de les tecnologies de la informació i
la comunicació electrònica (TIC) relacionades, i valorar per què s'han de gestionar els recursos d'informació a les organitzacions.
S'han de descriure els coneixements i les habilitats bàsiques de la disciplina, utilitzar les metodologies i les eines pròpies, i aprendre a
aprendre en el context de la matèria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,0 18.00

Hores grup petit 27,0 18.00

Hores aprenentatge autònom 96,0 64.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

-1. Introducció als sistemes d'informació

Descripció:
Concepte de sistema d'informació (SI) i la seva funció. Necessitats d'informació a les organitzacions i el paper del sistema
d'informació. Interacció entre el sistema d'informació i l'organització. Categories de sistemes d'informació. Les tecnologies de la
informació i comunicació electrònica (TIC). Impacte dels sistemes d'informació i les TIC a les organitzacions. Les TIC i la societat.

Objectius específics:
Descriure el significat de sistema d'informació a l'organització.

Activitats vinculades:
Activitat 1, 5, 6 i 7.

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 10h
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-2. Aplicacions dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació electrònica

Descripció:
Sistemes d'informació per: comercial, logístic i producció, recursos humans, administració i finances. Sistemes d'informació per a
la gestió integrats. Sistemes d'informació entre organitzacions. Comerç electrònic. Sistemes d'informació i ajut a la presa de
decisions. Sistemes d'informació pel treball en grup i per la gestió del coneixement. Integració de sistemes.

Objectius específics:
Identificar aplicacions i solucions tecnològiques a les organitzacions.

Activitats vinculades:
Activitat 1, 5, 6 i 7.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

-3. Gestió estratègica de sistemes i tecnologies de la informació i comunicació electrònica

Descripció:
Estratègia i governança de les TIC. La planificació de SI i de TIC. Evolució de l'ús de les TIC i de la planificació de SI. Alineament
estratègic de SI i de TIC. Ús dels SI i les TIC com un recurs estratègic.Implicacions organitzatives de la introducció dels SI i les
TIC.

Objectius específics:
Identificar i descriure necessitats d'informació, i gestionar els SI i les TIC a nivell estratègic.

Activitats vinculades:
Activitats 2, 3, 5 i 7.

Dedicació: 38h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Aprenentatge autònom: 20h

-4. Desenvolupament i gestió de sistemes d'informació

Descripció:
Estratègies pel desenvolupament de SI. El mètode del cicle de vida de desenvolupament de SI. L'anàlisi estructurada. La
construcció de prototips. La construcció de models de dades i de processos. Implantació de SI i l'anàlisi del canvi. La governança
de les TIC. La gestió de projectes TIC. La externalització de les TIC.

Objectius específics:
Identificar i descriure necessitats d'informació, descriure estratègies i mètodes de desenvolupament de sistemes i gestionar els SI
i les TIC.

Activitats vinculades:
Activitat 4, 5 i 7.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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-5. Avaluació d'inversions en sistemes d'informació

Descripció:
El valor de les TIC. Mètodes d'avaluació de SI. Anàlisi del cost - benefici d'un SI. Avaluació dels costos. Avaluació dels beneficis.
Metodologia d'anàlisi. Cost total de possessió. Disseny òptim d'un SI. Anàlisi del risc. Avaluació del risc d'un projecte. Risc de la
cartera de projectes.

Objectius específics:
Avaluar la viabilitat dels projectes de SI i TIC.

Activitats vinculades:
Activitat 4, 5 i 7.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 20h

ACTIVITATS

ACTIVITAT 1. UTILITZACIÓ DE LES TIC I ELS SI A LES ORGANITZACIONS

Descripció:
Analitzar tres casos d'organitzacions per veure cóm utilitzen els SI i les TIC. Identificar les tecnogies, la seva aplicació al
desenvolupament dels sistemes d'informació, al disseny dels processos i l'impacte a l'organització.

Objectius específics:
Identificar la funció dels SI a l'organització, i les implicacions que tenen els SI i les TIC per la mateixa.

Material:
Enunciats dels casos, full descriptiu dels objectius amb guia de les activitats a realitzar i transparències de l'assignatura.

Lliurament:
Informe escrit de forma individual, juntament amb la resolució de preguntes formulades durant les sessions, en les que es
comenten els casos.

Dedicació: 18h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 9h

ACTIVITAT 2. LA EXTERNALITZACIÓ DE LES TIC

Descripció:
Analitzar el cas d'una empresa que ha externalitzat la totalitat o una part de l'àrea de TIC per determinar el model de
subcontractació, el servei, indicadors de qualitat i condicionants per la empresa client.

Objectius específics:
Descriure les pràctiques d'externalització o outsourcing de les TIC que realitzen les empreses.

Material:
Enunciats de casos, full descriptiu dels objectius amb guia de les activitats a realitzar i transparències de l'assignatura.

Lliurament:
Informe individual amb el resultat de l'anàlisi realitzada.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 3h
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ACTIVITAT 3. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE SI/TIC

Descripció:
Aplicar un procediment per a la planificació estratègica de SI i de TIC en una empresa, per preparar el seu pla director de
sistemes i tecnologies de la informació i comunicació electrònica.

Objectius específics:
Identificar les principals oportunitats estratègiques de les TIC en una empresa, dissenyar accions estratègiques en base als
SI/TIC, i proposar projectes a desenvolupar.

Material:
Enunciat del cas, fulls descriptius dels objectius amb les guies de les activitats a realitzar i transparències de l'assignatura.

Lliurament:
Informes per grup amb la proposta de solució i els resultats obtinguts.

Dedicació: 18h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 12h

ACTIVITAT 4. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ESTUDI DE LA VIABILITAT.

Descripció:
Realitzar dos exercicis sobre desenvolupament de sistemes, el càlcul del retorn de la inversió i el cost total de possessió per a una
solució TIC en una empresa. Es proposa una solució informàtica d'un proveïdor concret i es justifica la seva elecció.

Objectius específics:
Descriure el procés de desenvolupament de SI, la seva gestió i determinar el valor d'una solució de SI en una empresa.

Material:
Enunciat i full descriptiu dels objectius amb les guies de les activitats a realitzar i transparències de l'assignatura.

Lliurament:
Informe per grup amb la proposta de solució i els resultats obtinguts.

Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 10h

ACTIVITAT 5. ANÀLISI I PRESENTACIÓ D'UNA APLICACIÓ DE LES TIC A L'ORGANITZACIÓ

Descripció:
Treball realitzat durant tot el curs consistent en descriure i analitzar una aplicació innovadora de les tecnologies i sistemes de
informació i comunicació electrònica en un cas concret, descrivint els processos, les tecnologies i l'impacte a l'empresa.

Objectius específics:
Aplicar conceptes desenvolupats durant el període acadèmic, a un caso pràctic, real, de l'entorn pròxim.

Material:
S'utilitzarà, entre altre, fulls descriptius dels objectius amb les guies de les activitats a realitzar i transparències de l'assignatura.

Lliurament:
Informe escrit, juntament amb una exposició i defensa, del cas per part del grup que l'ha realitzat.

Dedicació: 29h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 25h
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ACTIVITAT 6. EXAMEN PARCIAL

Descripció:
Prova individual i per escrit sobre els continguts dels temes 1 i 2.

Objectius específics:
Valorar el grau d'assimilació dels conceptes, i aspectes bàsics dels SI, les TIC i el seu ús, que serveixin tan per a l'autoavaluació
de l'estudiant, com pel seguiment del professor.

Material:
Enunciat de la prova.

Lliurament:
Al finalitzar la prova programada per l'ETSEIB es lliuraran les respostes

Dedicació: 10h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 9h

ACTIVITAT 7. EXAMEN FINAL

Descripció:
Prova individual i per escrit sobre tota la matèria tractada a l'assignatura.

Objectius específics:
Valorar el grau que s'ha assolit en l'assimilació del conceptes, principis i fonaments bàsics, així com el mètodes relacionats amb
els temes tractats a l'assignatura.

Material:
Enunciat de la prova final.

Lliurament:
Al finalitzar la prova programada per l'ETSEIB es lliuraran les respostes.

Dedicació: 24h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 22h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final serà la suma ponderada de les notes següents:
Nfinal = 0,6 Nef + 0,2 Npb + 0,1 Ntc + 0,1 Npr
Hi ha una prova parcial establerta, pels temes 1 i 2, segons les condicions següents: Si Npp és major que la Nef, aleshores valdrà la
Npp amb la seva ponderació.
La nota final un cop realitzada la reavaluació és la suma ponderada de les notes següents:
Nfinal = 0,6 Ner + 0,2 Npb + 0,1 Ntc + 0,1 Npr

Nfinal: Nota final
Nef: Nota examen final
Npp: Nota prova parcial
Ntc: Nota treball de curs
Npb Nota pràctiques/problemes/casos
Npr: Nota presentació treball de curs
Ner: Nota examen reavaluació

L'examen final estarà format per un test amb preguntes que tenen varies opcions com a resposta, però només una de vàlida, i dos
exercicis i/o preguntes a desenvolupar. La durada aproximada serà de dues hores.

NOTA:
Durant el quadrimestre de tardor del curs 2020-2021, i com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, el
mètode de qualificació serà:
El 60% de pes de l'examen final passa a 40% + 20%:
- 40% de l'examen final
- 20% per a tres casos a lliurar com tasca en Atenea.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No és admès cap tipus documentació de consulta durant els exàmens. La prova de l'examen parcial es realitza d'acord amb el
calendari facilitat pel Centre.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Fugini, Mariagrazia [et al.]. Sistemas y tecnologías de la información en las organizaciones. Madrid: Ediciones Pirámide, [2018].
ISBN 9788436839098.
- Laudon K. C.; Laudon J. P. Management information systems : managing the digital firm [en línia]. 16th ed. Harlow, Essex: Pearson
E d u c a t i o n  L i m i t e d ,  2 0 2 0  [ C o n s u l t a :  0 4 / 0 4 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5821
092. ISBN 9781292296623.
- Andreu R., Ricart J.E. i Valor J.. Estrategia y sistemas de información. 1a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1996. ISBN 8448105087.

Complementària:
- Sieber, S. ; Valor, J. ; Porta V. Los sistemas de información en la empresa actual : Aspectos estratégicos y alternativas tácticas.
Madrid: McGraw-Hill, 2006. ISBN 8448140060.

RECURSOS

Altres recursos:
Transparències de l'assignatura.
Enunciats problemes, casos i guies.

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5821092
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5821092

