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Informació general de l'assignatura

Denominació DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES

Codi 103050

Semestre d'impartició 1r Quadrimestre. Màster

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Margarita Moltó Aribau

Horari de tutoria/lloc Horari: A convenir amb l'estudiant en funció de la seva disponibilitat 

Margarita Moltó Aribau 
Despatx: 1.19 
Josep Clotet Sopeña 
Angel Ros i Domingo 
Despatx: 1.07 

Departament/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals i Informàtica i
Enginyeria Industrial

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

4,5 presencials 
1,5 no presencial

Modalitat Semipresencial

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Màster en Enginyeria Informàtica

Distribució de crèdits Josep Clotet Sopeña (0,5 crèdits) 
Margarita Moltó Aribau (3 crèdits) 
Àngel Ros i Domingo (2,5 crèdits)

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Josep Clotet Sopeña 
mail: jclotet@paeria.es 
Margarita Molto Aribau 
mail: marga@aegern.udl.cat 
Àngel Ros i Domingo 
mail: aros@diei.udl.cat
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Professor/a (s/es)
Josep Clotet Sopeña Margarita Molto Aribau Àngel Ros i Domingo

Informació complementària de l'assignatura

En aquesta assignatura s'analitza el funcionament de l'empresa mitjançant l'estudi del sistema de direcció
estratègica. S'aborda la planificació dels sistemes tecnològics per finalment poder passar a la planificació
estratègica global de l'empresa. D'altra banda es desenvolupen determinades habilitats directives imprescindibles
per als professionals de l'enginyeria que desenvolupen activitats d'administració d'empreses.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Analitzar el paper que les Tecnologies de la Informació i les comunicacions tenen per a l’empresa i les
institucions.
Aprendre a fer una anàlisi estratègic d'una empresa del sector tecnològic
Aprendre a realitzar un pla de tecnologies des de la perspectiva de planificació estratègica
Presentar diferents metodologies d'analisi de l'entorn i de la competència.
Avaluar economicament el pla de tecnologies
Integrar el pla de tecnologies en el pla estratègic de l'empresa
Desenvolupar habilitats directives.

Competències significatives

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

UdL3: Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Competències transversals de la titulació

EPS2: Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les
solucions d'enginyeria

Competències específiques de la titulació

MII2: Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i
econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre d'altres, amb: sistemes, aplicacions,
serveis, xarxes, infraestructures o instal.lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de
programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball
multidisciplinars

MII8: Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en
totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Evolució del paper de les Tecnologies per sectors de l’activitat econòmica
2. Les idees de negoci i la seva viabilitat estratègica
3. Paper de l'empresa i l'empresari en un sector tecnològic
4. El procés de planificació estratègica de l’empresa
5. La Cadena de Valor. Model de Porter
6. El paper de les Tecnologies a la Cadena Valor
7. La deducció del Pla de Tecnologies a partir del Pla estratègic d’empresa
8. Metodologia, resultats i seguiment d’un Pla de Tecnologies
9. Estructura econòmico-financera de l'empresa
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10. Avaluació de alternatives de inversió i anàlisis de costos
11. Les habilitats directives i els estils de direcció

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia docent es basa en l'aprenentatge basat en projectes, mitjançant la qual, a partir d'una proposta de
idea de negoci de caire tecnològic, és van desenvolupant els continguts teòrics de l'assignatura. Aquest projecte
es realitza amb coordinació de dues assignatures del màster: Sistemes Operatius Avançats i Tècniques
d'Avaluació i Proves amb Usuaris

Al començament del quadrimestre es proposa als estudiants el desenvolupament d'un projecte al voltant d'una idea
de negoci innovadora. Aquesta idea de negoci ha d'estar basada en el desenvolupament  d'una aplicació per
dispositius mòbils amb el sistema operatiu Android.  Cada assignatura realitzarà el seguiment del projecte des de
la seva perspectiva pròpia:

Sistemes operatius: desenvolupament de l'aplicació amb Android
Tècniques d'Avaluació i Proves amb usuaris: anàlisi de la usabilitat de la eina
Direcció i Planificació Estratègica d'empreses Tecnològiques: planificació estratègica de la idea i anàlisi de
viabilitat

Al llarg del semestre es combinaran  sessions teòriques i pràctiques que pretenen fer un seguiment personalitzat
del procés d'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes sessions s'intercalaran amb presentacions escrites i orals de les
tasques d'avaluació continuada per part dels estudiants de l'assignatura.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura es basa en el treball continuat al llarg del semestre i l'objectiu final consistirà en la maduració i
presentació d'una idea de negoci innovadora basada en les TIC. Aquest projecte s'anirà desenvolupant
progressivament al llarg del quadrimestre mitjançant lliuraments de periodicitat aproximadament quinzenal de
pràctiques escrites i presentacions orals.

Aquests lliuraments es programen de la manera següent:

Semana Activitat Formativa

5 Pràctica 1: Disseny del pla estratègic

7 Pràctica 2: Cadena de valor de la idea de negoci

9 Pràctica 3: Pla de tecnologies de l'empresa

12 Pràctica 4: Evaluació econòmica del plan de tecnologies

14 Pràctica 5: Anàlisi de viabilitat del plan de tecnologies

15 Pràctica 6: Elevator Pitch de la idea de negoci

Sistema d'avaluació

L'assignatura es podrà superar per dos mètodes d'avaluació:

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA:
Es basarà en la realització de les pràctiques / presentacions al llarg del curs. Qualsevol d'aquestes pràctiques es
pot recuperar al llarg del quadrimestre. Totes les pràctiques són recuperables. Es corregiran els lliuraments
realitzats al campus virtual i es faran suggeriments als estudiants que podran decidir incloure o no en noves
versions de la mateixa pràctica o de la següent. La incorporació d'aquestes revisions es considerarà positivament
a la nota de la pràctica. Si algun estudiant no supera el sistema d'avaluació continuada o vol millorar la seva
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qualificació final sempre podrà presentar-se als exàmens presencials

    Pràctica 1 (25%): Disseny del Pla estratègic d'una idea de negoci
S'avaluarà:

Aplicació dels conceptes teòrics: sectors de activitat econòmica, aplicació de les TIC per
sectors
Missió, Visió i Valors de l'empresa
Desenvolupament d'un Pla Estratègic
Anàlisi de l'entorn (PEST)
Anàlisi de la competència (Forces competitives bàsiques de Michael Porter)
 Metodologia DAFO de diagnòstic
 Proposta de línies estratègiques
 Presentació oral del pla estratègic

Avaluadors: professors de l'assignatura
Pràctica 2 (15%): Cadena de valor de la idea de negoci

S'avaluarà:
Aplicació dels conceptes teòrics: cadena de valor
Classificació de les activitats de l'empresa dins de la cadena de valor
Definició de la cadena de la valor de l'empresa
Identificació de les activitats que aporten valor
 Presentació oral de la cadena de valor

Avaluadors: professors de l'assignatura
Pràctica 3 (15%): Pla de tecnologies de l'empresa

Es avaluarà:
Aplicació dels conceptes teòrics: elaboració del pla de tecnologies
Detall tecnològic de la idea de negoci
Assignació de recursos en les activitats del pla de tecnologies
Presentació oral del pla de tecnologies

Avaluadors: professors de l'assignatura
Pràctica 4 (15%): Avaluació econòmica del pla de tecnologies

S'avaluarà:
Aplicació dels conceptes teòrics: inversió i classificació de despeses i ingressos associats a
una idea de negoci.
Quantificació econòmica de la inversió inicial
Estimació d'ingressos i costos associats
Presentació oral de l'avaluació económica

Avaluadors; professors de l'assignatura
Pràctica 5 (15%): Anàlisi de viabilitat del pla de tecnologies

S'avaluarà:
Aplicació dels conceptes teòrics: avaluació de projectes d'inversió

Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci (mètodes clàssics)
Presentació oral de l'anàlisi de viabilitat

Avaluadors: professors de l'assignatura
Pràctica 6 (15%): Elevator Pitch de la idea de negoci.

S'avaluarà:
Presentació de la idea de negoci
Presentació de l'equip de treball
Aspectes econòmics de la idea de negoci

Avaluadors: professors de l'assignatura i professors externs de l'escola

L´alumne superarà la asignatura amb una nota igual o major a 5 i disposarà d'una convocatòria.

En el cas dels estudiants que prenen la decisió de no seguir l'evaluació continuada de l'assignatura se'ls ofereix la
posibilitat de presentar-se a exàmens presencials de la mateixa.

2. EXÀMENS PRESENCIALS:

Parcial 1: 50% de la nota final
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Parcial 2: 50% de la nota final
Recuperació: es podran recuperar cadascun dels parcials per separat així com tot el curs

L´alumne superarà la asignatura amb una nota igual o major a 5 i disposarà d'una convocatòria.

Bibliografia i recursos d'informació

Arjonilla, S; Medina, J. A. (2002): La gestión de los sistemas de información en la empresa, Ed. Pirámide.

Drucker, P. (1999): Los Desafíos de la Gerencia parael Siglo XXI, Ed. Norma.

Drucker, P.(2002): La Gerencia en la Sociedad Futura,  Ed. Norma.

Drucker, P.(1995): La Gerencia de Empresas,  Argentina: Ed. El Ateneo.

Kaplan, R;  Cooper,R. (2002): Coste y Efectos.  Edición Gestión 2000, 2a edición.

Porter, M. (2003): Ser Competitivo, Ed. Deusto.

Porter  M. (2009): Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores, Ed.
Pirámide 

Sieber, S. (2006): Los sistemas de información en la empresa actual: aspectos estratégicos y alternativas
tácticas. Ed. Mc Graw-Hill.
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