
Data: 18/07/2022 Pàgina: 1 / 4

Guia docent
240ST1025 - 240ST1025 - Administració i  Direcció d'Empreses

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 CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014).
(Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: M. Mar Casanovas Rubio

Altres: M. Mar Casanovas Rubio

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CESCTM6. Capacitat per a l'anàlisi de la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de transport i
mobilitat, que permetin entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.
CESC2. Gestionar eficaçment els recursos humans, materials i financers necessaris per al correcte funcionament de les cadenes de
subministrament.

Transversals:
CT1a. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat;
tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat
i el benefici.

CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Bàsiques:
CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació del
seus conexicements i judicis.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

Classe magistral: classes expositives i participatives
Estudi de casos en classes pràctiques
Treballs de curs. Aprenentatge autònom
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectiu general:
Desenvolupar  les  competències  necessàries  per  a  que  l’alumnat  interpreti  què  és  una  empresa,  com funciona,  entengui  la
problemàtica propia de la funció directiva i de la presa de decisions, i estigui capacitat per prendre-les en base a uns coneixements
financers, operatius i de marketing.
Objectius específics:
1. Assolir un coneixement de què és la empresa i com s’interrelaciona amb el seu entorn
2. Assolir un bon nivell d’anàlisi financer.
3. Poder definir be projectes d’inversió i entendre les fonts de finançament.
4. Agafar un punt de vista més estratègic en quant a les decisions que es poden prendre en el dia a dia.
5. Perfilar una visió d’emprenedoria

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup mitjà 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció a l'empresa

Descripció:
Concepte d’empresa, idea de negoci i com interactua l’empresa amb el seu entorn més proper. Anàlisis de la forma jurídica de
l’empresa

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 3h

2. La comptabilitat de l'empresa

Descripció:
Conceptes bàsics: el cicle comptable. Els comptes anuals.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 9h

3. Anàlisi econòmic-financer

Descripció:
Conceptes bàsics d’anàlisi econòmic-financer. Anàlisi dels estats comptables. Anàlisi per ràtios. Equilibri financer. Identificació de
problemes i plantejament de solucions.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 18h
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4. Planificació financera i pressupostos

Descripció:
Comptes previsionals. Elaboració de pressupostos. Pressupost de tresoreria

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 3h

5. Costos per a la presa de decisions

Descripció:
Concepte de cost. Tipologia de costos. Anàlisi de costos: marges, punt d'equilibri i palanquejament operatiu. Valoració
d'existències. Costos rellevants per a la presa de decisions. Decisions d'explotació a baixa i alta capacitat

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 30m

6. Decisions de finançament

Descripció:
Fonts de finançament de l'empresa. Finançament bancari i altres instruments financers. Concepte de cost del capital. El cost dels
recursos financers. Determinació del cost dels recursos propis i dels recursos aliens.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 3h

7. Decisions d'inversió

Descripció:
Concepte d'inversió, tipus d'inversions i procés d'inversió. Tècniques d'avaluació i selecció d'inversions.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

-Avaluació continuada (qüestionaris en el campus Atenea, exercicis i activitats durant el curs) 40%

-Examen final (60%)
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