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310160 - Emprenedoria i Pla de Negocis
Unitat responsable:

310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Unitat que imparteix:

732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses

Curs:

2018

Titulació:

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2009). (Unitat docent Optativa)
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

3

Idiomes docència:

Anglès

Professorat
Responsable:

JUAN ANTONIO TORRENTS AREVALO

Altres:

JUAN ANTONIO TORRENTS AREVALO

Horari d'atenció
Horari:

Dimecres 18-19 Hores

Capacitats prèvies
Coneixements de Economía de l'Empresa
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
FB-07. FB-07 Capacitat per a organitzar petites empreses i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris a
grans empreses
FB-06. FB-06 Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització,
planificació, control i presa de decisions estratègiques a ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció,
costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos
Metodologies docents
La metodologia a utilitzar serà una combinació entre diferents instruments pedagògics tradicionals i altres mes
innovadores:
Classes teòriques.- Exposició formal de temàtiques de gestió empresarial.
Classes pràctiques: Desenvolupament per part de l?alumne de casos pràctics.
Tutories: Orientació al alumne en la elaboració del seu pla de negocis.
Role playing: es desenvoluparan jocs de rol per escenificar situacions properes a la realitat empresarial.
Coffee Meeting: es convidaran emprenedors del sector constructiu per compartir experiències
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu es ensenyar els mecanismes comercials, financers i jurídics per posar en funcionament un negoci., i també com
objectiu del DAC, transmetre l'esperit emprenedor e innovador en el sector constructiu.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 75h

Hores grup gran:

15h

20.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

15h

20.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

45h

60.00%

Continguts

títol català

Dedicació: 75h
Grup petit/Laboratori: 75h

Descripció:
contingut català

Sistema de qualificació
L'avaluació del rendiment de l'estudiant es durà a terme tenint en compte la implicació dels alumnes en els diferents
debats que es tindràn en classe. A més, es tindrà en compte el resultat obtingut per l?estudiant en els diferents casos
pràctics (avaluació continuada). El desglossament de la nota del curs es presenta a continuació:
Avaluació continuada (AC): 20%
Treballs i casos pràctics (CP): 20%
Pla d'empresa (BP): 60%
Nota final = (0.20 x AC) + (0.20 x CP) + (0.60 x BP)
Bibliografia
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