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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA

Altres: Segon quadrimestre:
JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE17-MNGTM. Gestió d'activitats portuàries.

Genèriques:
CG7-MNGTM. Capacitat  per  gestionar,  dirigir  i  coordinar  la  protecció  del  medi  ambient  marí  i  aplicar  criteris  de sostenibilitat
mediambiental al transport marítim
CG15-MNGTM. Capacitat  per  resoldre  problemes complexos  i  prendre  decisions  amb responsabilitat  sobre  bases  científiques  i
tecnològiques en l'àmbit de la seva especialitat
CG17-MNGTM. Capacitat per dirigir i gestionar ports esportius
CG21-MNGTM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat

Transversals:
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.
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.

CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Bàsiques:
CB6. Posseir 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 dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigit o autònom.
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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura es de caràcter semi-presencial en la qual és proporcionara a Atenea el material per fer el seguiment del curs. A principi
de curs es proporcionaran les tasques a realitzar, així com els exercicis a entregar S'avaluarà mitjançant un examen, la presentació
d'exercicis i una práctica a la sala d'ordenadors amb el software ARENA.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura s'enfoca cap a l'adquisició de coneixements sobre el transport intermodal i la operativa portuària, així com les activitats i
requeriments necessaris per desenvolupar aquest tipus de transport. El estudiant adquirirà els coneixements sobre funcionament de
terminals marítimes, les diferents administracions i empreses involucrades en el sector marítim. L'estudiant serà capaç de realitzar
tasques de logística així com gestió de rutes tan a nivell terrestre com marítim.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h

CONTINGUTS

Introducció al transport intermodal de mercaderies.

Descripció:
Introducció al transport intermodal i multimodal de mercaderies. Les unitats de càrrega en el transport intermodal. Equips de
manipulació i mobilitat de càrrega en el transport intermodal. Vehicles i sistemes del transport intermodal de mercaderies.
Infraestructures i terminals del transport intermodal de mercaderies. Cotizació verda i eficiencia. Tramitacions. Gestió de flotes.

Activitats vinculades:
Lectura d?un article científic i/o de divulgació sobre aquest tema per la seva discussió a classe.

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 28h

Estadística i teoria de cues aplicada a la gestió portuaria del transport.

Descripció:
Estadística aplicada a la gestió portuaria del transport. Estadística aplicada a la gestió portuària del transport. Funció de Poisson
(discreta): tipus de procés que descriu, funcions de densitat i acumulades. Funció de Exponencial (contínua): tipus de procés que
descriu, funcions de densitat i acumulades. Funció d'Erlang (contínua): tipus de procés que descriu, funcions de densitat i
acumulades. Cua estocàstica o probabilística. Exemples en els àmbits portuari. Disciplina de cua. Diagrama arribades-sortides.
Diagrama d'Elements en el Sistema. Obtenció de la fórmula de Little. Notació de Kendall. Solució per al sistema M / M / 1. Relació
en entre termes de Wq entre els sistemes M / M / 1 i M / D / 1.

Activitats vinculades:
Exercicis Bloc 1: POISSON AND EXPONENTIAL STATISTICAL DISTRIBUTION
Exercicis Bloc 2: QUEUEING TEORHY APPLIED TO PORT MANAGEMENT AND TRANSPORT.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 28h
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Gestió i adminsitració portuària.

Descripció:
Models de gestió i governança portuaria. Agents, empreses i admnistració involucrats en la gestió portuaria (e.g. consignatarias,
transitarias, estibadoras, servicios de amarre, remolcadores, entre otros). Rutes portuaries, transhipment, interland/foreland.
Estudis de demanda (models quantitatius vs. models qualitatius).

Activitats vinculades:
Lectura d'un article científic i/o de divulgació sobre aquest tema per la seva discussió a classe.

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 28h

Teoria de cues aplicada a la capcitat portuaria

Descripció:
Descripció dels Paràmetres "Ocupació de Moll" i "Nivell de servei o Temps d'espera relativa". Taules d'obtenció del Nivell de Servei
a partir del nombre de molls i l'ocupació de molls. Exercicis Bloc 3: Queuing THEORY APPLIED TO PORT CAPACITY

Activitats vinculades:
Lectura d'un article científic i/o de divulgació sobre aquest tema per la seva discussió a classe. Exercises Block 3: QUEUING
THEORY APPLIED TO PORT CAPACITY

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 28h

Cas pràctic: Simulació d'una terminal portuària

Descripció:
Introducció a la simulació discreta d'esdeveniments en l'àmbit de les terminals portuàries. Implementació d'un model de
simulació d'una terminal portuària. Modelitzacio amb el software ARENA.

Activitats vinculades:
Modelitzacio amb el software ARENA.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final de l'assignatura serà la mitjana de examen (60%) i els exercicis (40%).
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RECURSOS

Altres recursos:
Material didáctic de classe orientat a l'aprenentatge no-presencial.

https://onlinelibrary-wiley-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/book/10.1002/9781119453765
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780123705235/simulation-modeling-and-analysis-with-arena

