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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Capacitat per exercir la direcció general i tècnica en organitzacions i departaments.
2. Capacitat per dissenyar, desenvolupar i aplicar mètodes analítics (mètodes quantitatius, estadística, models i eines de decisió) per
a la presa de decisions estratègiques, tàctiques i operatives en les organitzacions.
3. Capacitat per analitzar, diagnosticar, dissenyar solucions i gestionar sistemes complexos, que integrin diferents recursos d'una
organització tenint en compte el seu entorn.
4. Capacitat per aplicar teories i principis propis de l'organització amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i
prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.

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 treballproblemes 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'assignatura Disseny de la cadena de subministrament introdueix a l'estudiant en el disseny i administració de la cadena de
subministrament.
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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 gran

30,0

24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS
Mòdul 1: Sistema logístic
Descripció:
Introducció a la logística
Estratègia de localització
Gestió de magatzems (Warehouse Management)
Avaluació de costs i inversions
Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups petits/problemes
Activitat 3: Problemes de resolució autònoma
Activitat 4: Projecte de síntesi
Dedicació: 62h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 40h

Mòdul 2: Cadena de subministrament
Descripció:
Principis de disseny i administració de la cadena de subministrament
Les tecnologies de la informació a la cadena de subministrament
Conceptes del comerç internacional d'aplicació a la cadena de subministrament
Principis de sostenibilitat d'aplicació a la cadena de subministrament
Aplicació d'eines Lean a la cadena de subministrament
Activitats vinculades:
Activitat 1: Sessions grups grans/teoria
Activitat 2: Sessions grups petits/problemes
Activitat 3: Problemes de resolució autònoma
Activitat 5: Projecte de síntesi
Dedicació: 63h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 40h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La nota final del curs depèn de les següents activitats:
-3ª activitat (Problemes de resolució autònoma): 25%
-4ª i 5ª activitats (Projecte de síntesi): 50%
-Examen sobre avaluació de conceptes adquirits a l'assignatura (englobant els Mòduls 1 i 2): 25%
Els resultats poc satisfactoris dels exàmens es podran reconduir mitjançant una prova escrita a realitzar-se el dia fixat per l'examen
final. Aquesta prova hi poden accedir tots els estudiants matriculats. La prova tindrà una qualificació entre 0 i 10. La nota obtinguda
per l'aplicació de la reconducció substituirà a la qualificació inicial sempre i quan sigui superior.
Per aquells estudiants que compleixin els requisits i es presentin a l’examen de reavaluació, la qualificació de l’examen de reavaluació
substituirà les notes de tots els actes d’avaluació que siguin proves escrites presencials (controls, exàmens parcials i finals) i es
mantindran les qualificacions de pràctiques, treballs, projectes i presentacions obtingudes durant el curs.
Si la nota final després de la reavaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final
després de la reavaluació és superior o igual a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0.
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