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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. Coneixements i capacitats per a organitzar i dirigir empreses.
2. Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
3. Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i
sistemes de gestió de qualitat.
4. Capacitats per a organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos
laborals.
5. Ampliació d'alguna tecnologia específica dels àmbits següents: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica,
Enginyeria de la Construcció, Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, Enginyeria Elèctrica,
Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Tèxtil i Paperera, Estadística i Investigació
Operativa, Expressió Gràfica en l'Enginyeria, Física i Enginyeria Nuclear, Llenguatge i Sistemes Informàtics, Màquines i
Motors Tèrmics, Matemàtica Aplicada, Mecànica de Fluids i Turbo màquines, Organització d'Empreses, Projectes
d'Enginyeria, Resistència de Materials i Estructures, Enginyeria Aeroespacial.
Metodologies docents
La metodologia docent es divideix en tres parts:
· Sessions presencials d'exposició dels continguts.
· Sessions presencials de treball pràctic (exercicis i problemes).
· Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.
En les sessions d'exposició dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes,
mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
En les sessions de treball pràctic a l'aula, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la
resolució de problemes, fonamentant en tot moment el raonament crític. Es proposaran exercicis que l'estudiantat
resolgui a l'aula i fora de l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bàsiques necessàries per a la
resolució de problemes.
L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat i el resultat de les sessions de
treball-problemes per tal d'assimilar i fixar els conceptes. El professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment
d'activitats (ATENEA).
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu del curs és que l'estudiant aprofundeixi en les tècniques de gestió emprades en la presa de decisions
estratègiques, tàctiques i operatives dins l'àrea funcional d'operacions.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

30h

24.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

15h

12.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%

Continguts

Mòdul 1: Direcció d'Operacions

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 30h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 80h

Descripció:
Simulació
Estratègia de procés
Estratègia de Layout
Sistema de Producció de Toyota
Planificació de la producció
Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups petits/problemes
Activitat 3: Examen parcial
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Pràctiques

Sistema de qualificació
La nota final del curs depèn de les següents activitats:
- 3ra activitat (examen parcial), pes: 35 %
- 4ra activitat (examen 2º parcial), pes: 35 %
- 5na activitat (Pràctiques), pes: 30 %
Els resultats poc satisfactoris (inferiors a sis punts) de l'examen parcial (3ra activitat) i del 2º parcial (4ra activitat) es
podran reconduir mitjançant una prova escrita a realitzar-se el dia fixat per l'examen final. La nota obtinguda en l'examen
de reconducció només substituirà l'original en cas de ser més gran.
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