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METODOLOGIES DOCENTS

Durant el curs es combinaran les classes magistrals amb la realització de classes pràctiques. Les classes pràctiques consistiran en la
modelització (teòrica) i la resolució (mitjançant paquets informàtics) de problemes de planificació d?activitats logístiques. A més a
més, els estudiants hauran de desenvolupar un treball sobre un tema específic del curs.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectiu general: Capacitar l'estudiant per a la resolució eficient de problemes de planificació i programació d'activitats a la cadena de
subministrament.

Objectius específics: Proveir  l'estudiant de coneixements especialitzats i  tècniques per a la comprensió i  resolució de diversos
problemes,  reals  i  d'actualitat,  de planificació estratègica,  tàctica i  operativa d'activitats en sistemes productius i  logístics.  La
descripció i formalització de diferents procediments de resolució, conjuntament amb la realització de treballs pràctics i l'ús de paquets
comercials estàndards capacitarà l'estudiant per a una resolució eficient de problemes.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup mitjà 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Planificació agregada

Descripció:
Planificació agregada:
1.1. Introducció
1.2. PA de la producció, sense i amb hores extra
1.3. PA de la producció amb plantilla variable (hiring&firing), sense i amb hores extra
1.4. PA de la producció i el temps de treball amb distribució flexible del temps de treball
1.5. Elements per la PA de la producció amb plantilla variable i distribució flexible del temps de treball
1.6. Integració de decisions de marketing en els models de PA
1.7. Integració de la gestió de la tresoreria en els models de PA
1.8. Integració dels aprovisionaments en els models de PA
1.9. Tractament de la incertesa en la PA mitjançant escenaris

Dedicació: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h

Programació d'horaris de treball i assignació de tasques

Descripció:
Programació d'horaris de treball i assignació de tasques:
2.1. Introducció
2.2. Determinació de la capacitat requerida
2.3. Programació d'horaris de treball
2.4. Assignació de tasques

Dedicació: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h

Programació d'activitats amb relacions de precedència i limitació de recursos

Descripció:
Programació d'activitats amb relacions de precedència i limitació de recursos:
3.1. Introducció: concepte i terminologia
3.2. Representació de les precedències mitjançant grafs
3.3. Representació de la programació mitjançant diagrama de barres (gantt)
3.4. Relacions disjuntives (concepte i mètode heurístic)
3.5. Corbes de càrrega
3.6. Algorismes heurístics i metaheurístics per la programació d'activitats amb precedències i limitació de recursos
3.7. Algorismes exactes: programació matemàtica

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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Programació d'operacions en un o més recursos (o màquines)

Descripció:
Programació d'operacions en un o més recursos (o màquines):
4.1. Introducció
4.2. Programació d'operacions en un recurs (o màquina)
4.3. Programació d'operacions en recursos (o màquines) en sèrie
4.4. Programació d'operacions en recursos (o màquines) en paral·lel
4.5. Programació d'operacions en sistemes híbrids
4.6. Síntesi històrica i perspectives

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

Treball de curs

Descripció:
Treball de curs

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L?avaluació estarà basada principalment en la realització i presentació d?un treball sobre un tema específic del curs. El treball es
podrà fer en grups de dues persones. Cada persona haurà de parlar durant uns 10 minuts a la presentació oral del treball. Es tindran
també en compte les aportacions i la participació a les classes. A més a més, per tal de superar el curs s?haurà d?haver assistit a un
mínim del 80% de les sessions.

La qualificació serà la que resulti de la fórmula següent:
Nfinal = 0,1Nc + 0,7 Nt + 0,2 Npt

Nfinal: Nota final
Nc: Nota de classe (assistència i participació)
Nt: Nota del treball
Npt: Nota de la presentació oral del treball

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L?avaluació estarà basada principalment en la realització i presentació d?un treball sobre un tema específic del curs. El treball es
podrà fer en grups de dues persones. Cada persona haurà de parlar durant uns 10 minuts a la presentació oral del treball. Es tindran
també en compte les aportacions i la participació a les classes. A més a més, per tal de superar el curs s?haurà d?haver assistit a un
mínim del 80% de les sessions.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Diapositives. Diapositives classes expositives
- Enunciats i arxius classes pràctiques. Enunciats i arxius classes pràctiques
- Articles. Articles

Material informàtic:
- Optimitzador comercial CPLEX STUDIO IDE. Optimitzador comercial CPLEX STUDIO IDE


