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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
5. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar
textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
7. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions,
els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

METODOLOGIES DOCENTS

Exposicions-síntesi

En les sessions presencials el/la professor/a realitzarà una síntesi del tema. Aquesta exposició s'entén com una guia pel treball
d'estudi dels estudiants, amb la funció de presentar el tema, proposar material pel seu estudi, aclarir dubtes i realitzar una síntesi.

De cada tema es facilitarà:

- Material en format power-point utilitzat en les exposicions a classe i altre material complementari que es tindrà disponible al Campus
Digital.
- Bibliografia específica amb indicació de localització, preferint material en format electrònic.

Es procurarà que els conceptes tinguin una connexió directa amb les activitats que es treballaran durant el curs.

Activitats de treball presencial

- Problemes i exercicis per fixar els conceptes introduïts en l'exposició.
- Plantejament de situacions que permetin acumular al grup una experiència compartida que serveixi per avançar en la comprensió
dels continguts (per exemple dinàmiques de grup; experiències de comunicació eficaç). Es basen en experimentar diverses situacions
en què la pròpia experiència ens serveix com a material d'estudi.

Treball de casos i articles
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El treball sobre casos o articles es basarà en les qüestions proposades pel/la professor/a. Aquests treballs s'hauran de lliurar el dia
acordat a l'inici de la sessió on es debatrà en el grup classe. El termini màxim per lliurar un cas s'estableix al calendari. El/la
professor/a pot penjar al Campus Digital, com a referència i guia suplementària, algun dels treballs més ben avaluats de cada
lliurament.

El treball de casos pretén afavorir les següents capacitats:

- Comprensió de la situació presentada i capacitat per sintetitzar-ne els aspectes més rellevants.
- Aplicació dels conceptes que s'estudien a casos pràctics.
-  Assoliment  de la  complexitat  de  les  situacions  reals,  els  diferents  punts  de vista  i  les  diverses  dimensions  dels  fenòmens
organitzacionals i de management.
- Presentació de documents escrits.
- Habilitats per intercanviar punts de vista i discutir, i capacitat per aprendre del debat.

Pràctiques

Les pràctiques es realitzaran en grups , que es consituiran al començament de curs i es mantindran.
Al  llarg  del  curs  es  realitzaran pràctiques  on  es  plantejaran problemes per  resoldre,  en  els  quals  serà  necessari  aplicar  els
coneixements que es van adquirint. Aquestes pràctiques actuen com a eix vertebrador dels aprenentatges, seguint els principis de
l'aprenentatge basat en projectes.
Per cada pràctica es facilitarà un dossier on hi constaran els objectius, la descripció, data de lliurament i criteris de valoració. Cada
pràctica constarà d'una memòria i una presentació en ppt.

Presentacions orals de les pràctiques per part dels estudiants

És pot demanar que els estudiants realitzin una exposició oral d'una de les pràctiques realitzades.

Tutorització en grup petit i individualitzada

El/la  professor/a  seguirà,  de  forma individual  i  en  petits  grups,  el  progrés  de  l'estudiant  i  tutoritzarà  les  seves  pràctiques,
proporcionant feedback sobre els seus progressos i el grau d'assoliment dels objectius dels seus treballs, tot donant indicacions per la
seva millora.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

BLOC MÀRQUETING

1. Analitzar, interpretar i explicar les funcions del màrqueting dins de la pràctica de la professió d?enginyer de disseny de producte

1.1 Identificar, partint de lectures, noticies o casos pràctics, els elements del entorn que influeixen en les decisions de màrqueting.

1.2 Entendre les interaccions que es donen entre les decisions de màrqueting i producció i la seva influencia en l?exercici professional
de la funció d?enginyeria de disseny de producte.

2. Relacionar les informacions de l'entorn i el mercar que condicionen les decisions del màqueting estratègic.

2.1 Interpretar informació de mercat d'una empresa

2.2 A partir d'informació tècnica real, ser capaç de escollir l?estratègia de màrqueting més adient.

2.3 Conèixer i comprendre el models més habituals del màrqueting estratègic i la seva aplicació.

2.4 Elaborar,  a partir  de l?anàlisi  i  diagnosi  d?informació,  l?estratègia més adequada del  màrqueting empresarial  a situacions
concretes que es plantejaran als alumnes.

3. Conèixer i entendre la interacció entre la funció d?enginyeria de disseny de producte i el màrqueting de l?empresa.

3.1 Identificar aquells aspectes de màrqueting on l?enginyeria de disseny de producte té més influencia.

3.2 Reconèixer i aprendre a gestionar les àrees del mix de màrqueting on la funció d?ingenyeria de disseny de producte té un paper
més preponderant.

BLOC PRODUCCIÓ
4.1 Conèixer la funció, costos i procés de producció de l?empresa.
4.2 Utilitzar tècniques i eines per al disseny d?un pla de fabricació en els seus diferents nivell.
4.3 Utilitzar tècniques i eines bàsiques per a la gestió de la qualitat i la seguretat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 25.00

Hores grup gran 45,0 75.00

Dedicació total: 60 h
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CONTINGUTS

MQ_1 Integració de les decisions de màrqueting i producció

Descripció:
Continguts

1.1. Interacció màrqueting / producció.

1.2. Interacció enginyeria de producte i màrqueting

Objectius específics:
Comprendre la interrelació de les funcions de màrqueting i producció i variables que afecten al conjunt de la dinàmica de
l?empresa, i com aquesta dinàmica influeix sobre les decisions empresarials i els seus resultats.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

MQ_2 Del màrqueting de masses al màrqueting digital

Descripció:
2.1 Evolució del màrqueting. Tendències actuals.
2.2 El màrqueting orientat al mercat
2.3 El màrqueting en l’era digital

Objectius específics:
Comprendre com ha evolucionat el màrqueting al llarg de la seva història, quines són les seves fases més destacades i quines són
les tendències actuals

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

MQ_3 El màrqueting a la industria 4.0

Descripció:
3.1. De la indústria 3.0 a la 4.0
3.2. El màrqueting a la industria 4.0

Objectius específics:
Conèixer l’evolució i del màrqueting cap a la digitalització.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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MQ_4 Centenials: el nou target group del màrqueting

Descripció:
4.1. Canvis en el target gruop del màrqueting
4.2. Màrqueting i estils de vida
4.3. Característiques dels estils de vida segons el perfil generacional
4.4. Mil.lenials i Centenials, target groups preferents del màrqueting

Objectius específics:
Conèixer les principals tendències que marquen els estudis dels estils de vida segons els perfils generacionals

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

MQ_5 L'era del màrqueting omnicanal

Descripció:
5.1 Evolució del canals de venda: del multicanal al omnicanal.
5.2 El creixement de la digitalització en la relació amb el client.
5.3 Màrqueting i Big Data.
5.4 Casos de bones pràctiques d’estratègia omnicanal.

Objectius específics:
Conèixer les principals estratègies omnicanal que estan desenvolupant les marques.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

MQ_6 Evolució creativa del màrqueting

Descripció:
6.1 La publicitat, el canal de comunicació entre les marques i el consumidor.
6.2 Evolució creativa dels suports publicitaris.

Objectius específics:
Conèixer l’evolució de les estratègies de promoció que desenvolupen les marques

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

MQ_7 Tendències del màrqueting digital

Descripció:
7.1 Principals tendències del màrqueting digital.
7.2 Màrqueting i Intel·ligència Artificial.
7.3 Impacte de la IA en les estratègies de màrqueting

Objectius específics:
Conèixer els efectes i canvis que s’han produït en el màrqueting amb la introducció de la IA.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
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MQ_8 Màrqueting i packaging

Descripció:
8.1 Packaging en relació amb el producte
8.2 Packaging i imatge de marca
8.3 Evolució del packaging
8.4 Factors condicionants del packaging com a eina del màrqueting
8.5 Tendències del packaging
8.6 Packaging post-covid21

Objectius específics:
Conèixer i aplicar les estratègies del packaging com element de comunicació de marcar i de relació amb el client.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h

MQ_9 El màrqueting post-covid

Descripció:
9.1 Full de ruta de l’impacte del Covid
9.2 Alguns fets que poden haver canviat els hàbits de consum
9.3 Tendències del màrqueting en la “nova normalitat”

Objectius específics:
Conèixer i analitzar l’impacte que està tenint el Covid en les estratègies de màrqueting i com les marques estan afrontant la nova
situació.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

PRO_10 Organitzacio de l'activitat económica

Descripció:
Continguts:

10.1 Classificació conceptual de procesos
10.2 Processos Operatius.
- Processos de Suport
- Processos Estrate?gics.
5.3. Sistema Intern Valor.
5.4. Sistema Extern de Valor.
5.5. Diagramacio? de processos.
5.6. Valor afegit i els malbarataments

Objectius específics:
Entendre com a partir de les necessitats dels clients es troben els processos que maximitzen el VA.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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PRO_11 Recursos

Descripció:
Tipus de processos
Temps de producció, temps d?entrega, rendiment i qualitat.
Càlcul del nombre de recursos necessaris
Com disposar els recursos de la manera més òptima
Càlcul d?estocs i esperes.
Creació de layouts.
Metodologia de les 5S.

Objectius específics:
Un cop identificats els processos, escollir-los i disposar-los de la manera més eficient i flexible

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

PRO_12 Qualitat Total

Descripció:
Model Jidoka.
AMFE de processos.
A3 Report.

Objectius específics:
Conèixer com la qualitat moderna es basa en possibilitar fer-ho sempre be, en comptes de controlar, i en aprendre dels
problemes, en comptes de simplement corregir-los.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

PRO_13 Perfecció. Millora continua de la Qualitat

Descripció:
Continguts:

13.1. Organització del lloc de treball.
- 5'S
- Mesures visuals
13.2. Jidoka
- Casos d'Jidoka
- Definició
13.3. Qualitat
- En quin punt del procés s'ha de controlar i verificar la qualitat?
- Qualitat en l'origen
- Definició de qualitat.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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PRO_14 Gestió de la Qualitat en el lloc de treball

Descripció:
Continguts:

14.1. Definició de qualitat.
- Gestió eficient dels processos
- Definició
- Etapes d'implementació
- Models
14.2. Implantació de la qualitat en els processos productius
- Planificació producte
- Disseny producte
- Disseny processos
- Control de la producció
- Control del producte
14.3. Anàlisi modal de fallos i efectes
14.4. Models de qualitat total
- EFQM
14.5. Eines per a l'anàlisi i millora de processos
- Ishikawa
- Diagrama de Pareto
- Histograma
- Dispersió
14.6. El control estadístic de processos. SPC.
- Gràfics de control
- Càlcul de la capacitat d'un procés

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

PRO_15 Lean Startup

Descripció:
Continguts:

15.1. Les empreses StartUp
- Què són?
- Són vàlids els models de negoci tradicionals? Necessitats i particularitats no cobertes
15.2. Mètode Lean StartUp
- Origen del Mètode Lean StartUp
- 'Que aporta el Mètode Lean StartUp?
- Característiques, metodologia i enfocament
- El focus en el client. Desenvolupament de Clients
- El PMH (Producte Mínim Viable) i els Early Adopters el pivotatge i els experiments per validar les Hipòtesi La importància de les
mètriques en la presa de decisions Generació del Model de Negoci
- La influència del Design Thinking

Objectius específics:
Conèixer les darreres tendències en gestió horitzontal i resposta ràpida al mercat.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

En la avaluació de l'alumne es considerarà tant el treball realitzat en grup com l'assoliment dels continguts valorat en proves escrites
individuals (exàmens). Aquests exàmens poden constar d'una part de preguntes curtes o tipus test, i una altra de preguntes obertes
de desenvolupament i/o exercicis pràctics. Els estudiants tindran també una nota obtinguda en la presentació oral de la pràctica, i una
altre segons la seva assistència i aportacions a les classes teòriques i pràctiques.

Nota Final = Nota Màrqueting*0,5 + Nota Producció*0,5
Nota Màrqueting = Nota exàmens*0,5 + Nota treballs*0,4 + Nota presentació oral i Nota participació*0,1
Nota Producció = Nota exàmens*0,5 + Nota treballs*0,4 + Nota presentació oral i Nota participació*0,1

Els estudiants que puguin optar a reevaluació segons la normativa acadèmica, podran millorar en un examen escrit exclusivament la
nota corresponent a Nota exàmens, que te un pes del 50% sobre la nota final de l'assignatura, segons s'indica en la fórmula anterior.
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