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Informació general de l'assignatura

Denominació ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Codi 101315

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups Professora Blanca Escardíbul Ferrà: Grup MATÍ (Grup Gran i mitjà) i del GRUP DE
TARDA el grup mitjà. Professora Pilar Cos Sánchez: Grup TARDA, el grup gran.

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 2

Coordinació Blanca Escardíbul Ferrà

Horari de tutoria/lloc Nom: Blanca Escardíbul Ferrà 
Telèfon despatx: +34 973 70 3326 
Ubicació despatx: Despatx 1.21. Edifici Facultat de Dret i Economia 
Horari consulta: Dimecres de 15.00 a 16.00 hores També dies i hores a convenir.
Divendres de 13.00 a 14 hores. També dies i hores a convenir. 

Amb independència de l’horari de tutories establert, sempre podeu enviar un correu
electrònic per a quedar un dia a una hora determinada. 

Nom: Pilar Cos Sánchez 
Telèfon: +34 973 70 3320 
Ubicació despatx: Despatx 1.06. Edifici Facultat de Dret i Economia 
Horari consulta: Divendres de 10:00 a 12:00 i de 18:30 a 19:30 hores. També dies i
hores a convenir. 
Amb independència de l’horari de tutories establert, sempre podeu enviar un correu
electrònic per a quedar un dia a una hora determinada. 

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS
NATURALS

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

(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 treball autònom 

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició GRUP MATÍ: CATALÀ 

GRUP TARDA: CASTELLÀ

Grau/Màster Grau en ADE

Distribució de crèdits (25h / ECTS) 150 hores 
(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 treball autònom 
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Horari de tutoria/lloc Nom: Blanca Escardíbul Ferrà 
Telèfon despatx: +34 973 70 3326 
Ubicació despatx: Despatx 1.21. Edifici Facultat de Dret i Economia 
Horari consulta: Dimecres de 15.00 a 16.00 hores També dies i hores a convenir.
Divendres de 13.00 a 14 hores. També dies i hores a convenir. 

Amb independència de l’horari de tutories establert, sempre podeu enviar un correu
electrònic per a quedar un dia a una hora determinada. 

Nom: Pilar Cos Sánchez 
Telèfon: +34 973 70 3320 
Ubicació despatx: Despatx 1.06. Edifici Facultat de Dret i Economia 
Horari consulta: Divendres de 10:00 a 12:00 i de 18:30 a 19:30 hores. També dies i
hores a convenir. 
Amb independència de l’horari de tutories establert, sempre podeu enviar un correu
electrònic per a quedar un dia a una hora determinada. 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Blanca Escardíbul: efblanca@aegern.udl.cat 

Pilar Cos Sánchez: cspilar@aegern.udl.cat
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Blanca Escardíbul Ferrà: Grup MATÍ (Grup Gran i mitjà) i del GRUP DE TARDA el grup mitjà. I responsable de
l'assignatura. 

Pilar Cos Sánchez: Grup TARDA, el grup gran.

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura en el conjunt del pla d’estudis

El curs està dissenyat per a que l'estudiant vagi aprofundint en el camp de l'Administració i Direcció d'Empreses, a
partir dels coneixements què ja disposa del curs anterior, dins del Pla d'estudis del Grau, i el prepara per a la
continuació de l'aplicació dels coneixements adquirits especialment en l'assignatura Direcció Estratègica que està
previst que cursi en el semestre següent.

 

El programa de temes s'ha dissenyat en cinc aspectes fonamentals: informar, instruir, influir, implicar i inspirar els
estudiants d'ADE.

Informar aportant conceptes i exemples en el management modern.
Instruir en la forma en què es posen en pràctica les idees i models que s'analitzen, mitjançant casos que
permetin situar l'estudiant davant d'una realitat concreta sobre la qual es pot treballar.
Informar aportant conceptes i exemples en Organització i Administració d’Empreses actual.
Influir en l'estudiantat de forma positiva, proporcionant un sentit real a les aplicacions dels conceptes i
models en tot tipus de càrrecs i empreses i en les diferents situacions en què es poden trobar: planificant i
posant en funcionament la seva pròpia empresa, dirigint un equip cap a la consecució d'objectius, negociant
amb clients i proveïdors, seleccionant persones i avaluant el personal del seu equip, o formant part d'un
equip d'una empresa que l'avaluarà en el seu treball.
Implicar l'estudiant com a pensador i com una persona d'acció. Que pensi en els problemes i en la solució
des del punt de vista del manager. Que pensi abans d'actuar és important, però també ho és que actuï
eficaç i eficientment. El management és un món d'accions oportunes i adequades. No és un món pels
passius, sinó per aquells que s'impliquen en fites positives.
Inspirar l'estudiant a seguir aprenent en el camp del Management a partir dels conceptes, models i idees
que aprendrà en aquest curs i mitjançant la lectura de diferents autors acadèmics i directius de prestigi
sobre Management en altres fonts i que segueixi aprenent.

Perquè aprendre Management i en especial Organització i Administració D’empreses és un viatge personal que
dura tota la seva carrera professional i especialment l'entorn que ens envolta ens obligarà a una formació
continuada.

 

Relació amb altres assignatures del pla d'estudis

Aquesta assignatura es construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del grau,
especialment l'assignatura de Fonaments de Gestió d'Empreses de primer curs. Igualment són molt importants per
l'estudiant les assignatures de: Comptabilitat Financera, Direcció de Màrqueting i Direcció Financera.

 

Requisits per cursar-la:
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Prerequisits: no n’hi han.

 

Corequisits: no n’hi han.

 

 

 

 

 

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Competències i objectius

1. Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

a. Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Objectius

Domini dels programes de software informàtic de gestió empresarial en planificació, organització, direcció i
control, així com, els mitjans de comunicació, i de e-learning de que disposa la UdL.
Utilitza recursos bàsics de TIC per seguir l’ assignatura i presentar el treball Utilitza els recursos de les
TIC’S per a accedir i treballar les lectures proposades pel professor Utilitza els recursos de les TIC’S per a
accedir i treballar els exercicis proposats pel professor tant de manera individual com en equip.

 

a. Correcció en l'expressió oral i escrita

Objectius

Explicar el concepte d’Administració d’empreses (Management), i descriure l’evolució en el temps del
pensament en Management i diferenciar els plantejaments de les diferents escoles de pensament.

 

 

1. Competències específiques de la titulació
a. Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics

en els àmbits local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions.

Objectius

Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa.
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial.
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
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desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta.
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions.

 

 

a. Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de
decisions.

Objectius

Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions eficaces.
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa.
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial.
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta.
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions.

 

a. Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en el qual opera.

Objectius

Explicar el concepte d’Administració d’empreses (Management), i descriure l’evolució en el temps del
pensament en Management i diferenciar els plantejaments de les diferents escoles de pensament.
Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions eficaces.
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa.
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial.
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta.
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions.
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
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del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi.

 

 

1. Competències transversals de la titulació
a. Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar

adequadament amb els altres, cooperant i col·laborant.

Objectius

Explicar el concepte d’Administració d’empreses (Management), i descriure l’evolució en el temps del
pensament en Management i diferenciar els plantejaments de les diferents escoles de pensament.
Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions eficaces.
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa.
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial.
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta.
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi.

 

a. Capacitat de crítica i autocrítica.

Objectius

Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions eficaces.
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa.
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial.
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta.
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
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explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi

 

a. Treball en equip i lideratge.

Objectius

Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions eficaces
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa.
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi

 

a. Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.

Objectius

Explicar el concepte de Decisió, enumerar la tipologia de les decisions que prenen els managers, analitzar
els efectes de les diferents variables presents en cada decisió, i prendre decisions
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi
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a. Capacitat d'organitzar i planificar.

Objectius

Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi

 

a. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Objectius

Explicar el concepte d’Administració d’empreses (Management), i descriure l’evolució en el temps del
pensament en Management i diferenciar els plantejaments de les diferents escoles de pensament
Explicar la funció de planificació, descriure la Direcció estratègica de l’empresa, definir el Procés de
planificació, i elaborar un Pla Estratègic de l’empresa
Expressar els diferents tipus d’estratègies en cada un del nivells estratègics de la organització, i justificar
adequadament i de manera raonable d’acord amb la teoria les decisions de selecció de les millors
estratègies en cada situació empresarial
Expressar la funció d’organització, la departamentalització i les diferents estructures organitzatives, i
justificar adequadament les decisions de selecció del disseny organitzatiu assenyalant avantatges i
desavantatges de cada una d’elles en una situació concreta
Expressar el procés de Gestió integral de les persones en les Organitzacions, analitzar el disseny de llocs
de treballs, i com s’avaluen, realitzar avaluacions del rendiment i del potencial del personal, establir una
política de remuneració, de formació, i desenvolupament en l’empresa
Expressar els conceptes de lideratge, motivació, comunicació, treball en equip, i cultura organitzacional,
explicar les diferències entre les diverses formes de liderar i treballar en l’empresa i explicar els seus
avantatges i inconvenients, així com expressar les implicacions
Descriure el procés del control de gestió i el seu propòsit, identificar els diferents tipus de control, i les fases
del procés de control. Justificar les relacions entre el pla estratègic i control, explicar com es gestiona la
informació en l’empresa, descriure la importància de la qualitat, la innovació i la productivitat en la
competitivitat de l’empresa i com millorar-la. Descriure els models d’excel•lència i qualitat total. expressar
els models del canvi organitzacional i com generar una cultura organitzacional de canvi.
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Competències

Competències

1. Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Correcció en l'expressió oral i escrita

 

1. Competències específiques de la titulació
Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics
en els àmbits local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions.
Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa
de decisions.
Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en el qual opera.

 

1. Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Correcció en l'expressió oral i escrita

 

1. Competències específiques de la titulació
Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics
en els àmbits local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les organitzacions.
Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa
de decisions.
Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en el qual opera.

 

1. Competències transversals de la titulació
Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar
adequadament amb els altres, cooperant i col·laborant.
Capacitat de crítica i autocrítica.
Treball en equip i lideratge.
Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.
Capacitat d'organitzar i planificar.
Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts

PRIMERA PART (BLOC 1): INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ D’ EMPRESES

1.         CONCEPTE D’EMPRESA

1. DIFERENTS CONCEPTES D’EMPRESA
2. VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’EMPRESA
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3. EVOLUCIÓ HISTORICA DE L’EMPRESA
4. LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

 

2.         L’EMPRESARI

2.1.      L’EMPRESARI DES D’UN PUNT DE VISTA TEÒRIC

2.2.      L’EMPRESARI EN LA PRÀCTICA

 

3.         L’ECONOMIA DE L’EMPRESA

3.1.      CONCEPTE, CONTINGUT I OBJECTE DE L’ECONOMIA DE L’EMPRESA

3.2.      TEORIES DE L’EMPRESA

3.3.      ORGANITZACIÓ Y ADMINISTRACIÓ: CONCEPTE I CONTINGUT

 

 

SEGONA PART (BLOC 2): EL PROCÉS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ
 

4.         LA PRESA DE DECISIONS: LES DECISIONS EMPRESARIALS

4.1.      CONCEPTE I CLASSES DE DECISIÓ

4.2.      PROCÉS D'ELABORACIÓ DE DECISIONS

4.3.      MÈTODES I MODELS PER A LA PRESA DE DECISIONS

4.3.1.   DECISIONS EN SITUACIÓ DE CERTESA

4.3.2.   DECISIONS EN SITUACIÓ D’INCERTESA

4.3.2.1.           DECISIONS NO COMPETITIVES

4.3.2.2.           DECISIONS COMPETITIVES O EN CONFLICTE

4.3.3.   DECISIONS SEQÜENCIALS

 

5. LA PLANIFICACIÓ EN L’EMPRESA

5.1.  INTRODUCCIÓ I CONCEPTE     

5.1.1. PREMISSES DE LA PLANIFICACIÓ
5.1.2. ELS NIVELLS DE LA PLANIFICACIÓ DE L'EMPRESA
5.1.3. FASES DE LA PLANIFICACIÓ
5.1.4. PRINCIPIS DE PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL

5.2......... FORMES DE PLANIFICAR

5.2.1... LA PLANIFICACIÓ SIMULTÀNIA
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5.2.2... LA PLANIFICACIÓ SUCCESSIVA

5.3. .... ORGANITZACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

5.4...... LA DETERMINACIÓ DE LES FINALITATS EMPRESARIALS

5.4.1. LES POLÍTIQUES DE L'EMPRESA

5.4.1.1. POLÍTICA GENRAL DE L’EMPRESA
5.4.1.2. POLÍTIQUES DE DEPARTAMENT O FUNCIONALS

5.4.2. ELS OBJECTIUS EMPRESARIALS
5.5. ELS MITJANS: PROGRAMES I PRESSUPOSTOS

5.5.1. ELS PROGRAMES
5.5.2. ELS PRESSUPOSTOS

 

6.         LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA

6.1.      INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT

6.2.      AUTORITAT, PODER I DELEGACIÓ

6.2.1.   CONCEPCIONS SOBRE LA NATURALESA I L'ORIGEN DE L'AUTORITAT

6.2.1.1.           CONCEPCIÓ TRADICIONAL O INSTITUCIONAL

6.2.1.2.           CONCEPCIÓ FUNCIONAL

6.2.1.3.           CONCEPCIÓ CONDUCTISTA O DEL COMPORTAMENT

6.2.1.4.           CONCEPCIÓ INTEGRADORA

6.2.2.   TIPUS D'AUTORITAT

6.2.2.1.           AUTORITAT PERSONAL E INSTITUCIONAL O FORMAL

6.2.2.2.           AUTORITAT DERIVADA DEL LLOC DE FEINA

6.2.2.3.           AUTORITAT DERIVADA DE LA SITUACIÓ

6.2.3.   LA DELEGACIÓ

6.3.      QUÈ FAN ELS DIRECTIUS?

6.4.      LA MOTIVACIÓ

6.5.      ESTILS DE DIRECCIÓ

6.5.1.   TIPUS DE LIDERATGE: WHITE Y LIPPITT

6.5.2.   TEORIES X, Y I Z

6.5.3.   RENSIS LIKERT I ELS QUATRE SISTEMES

 

7.         L’ORGANITZACIÓ O ESTRUCTURA DE L’EMPRESA

7.1. INTRODUCCIÓ

7.2. DILEMES ORGANITZATIUS
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7.3. DISSENYS ORGANITZATIUS

7.3.1. EL DISSENY D'ESTRUCTURES CLÀSSIC

7.3.2. DISSENYS ORGANITZATIUS MODERNS

7.4. L'ESTRUCTURA

7.4.1. PARTS FONAMENTALS D'UNA ORGANITZACIÓ

7.4.2. ELS MECANISMES DE COORDINACIÓ

7.4.3. L'ORGANITZACIÓ COM A SISTEMA DE FLUXOS

7.4.4. EL DISSENY I L'ESTABLIMENT DE L'ESTRUCTURA

7.4.5. ELS FACTORS DE CONTINGÈNCIA

7.5. LES CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS

7.5.1. L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL O ESTRUCTURAL SIMPLE

7.5.2. L'ORGANITZACIÓ MAQUINAL O BUROCRÀCIA MAQUINAL

7.5.3. L'ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL O BUROCRÀCIA PROFESSIONAL

7.5.4. L'ORGANITZACIÓ DIVERSIFICADA O FORMA DIVISIONAL

7.5.5. L'ORGANITZACIÓ INNOVADORA O ADHOCRACIA

 

8.         ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE CONTROL A L’EMPRESA

8.1. INTRODUCCIÓ

8.2. GENERALITATS I ASPECTES ESSENCIALS DEL CONTROL

8.3. TÈCNIQUES PER CONTROLAR

8.4. DISSENY I IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓ

 

Sobre el programa:

En el primer bloc d’aquesta assignatura: INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ D’ EMPRESES teniu, en síntesi,
la introducció sobre què és l'empresa, l'empresari, l'economia de l'empresa i la responsabilitat de l'empresa. Un cop
finalitzada aquesta introducció passem al segon bloc d'aquesta assignatura: EL PROCÉS DE DIRECCIÓ I
GESTIÓ.
En aquest segon bloc hi ha un primer tema introductori sobre qui pren les decisions en una empresa i sota quins
mètodes i / o models ho fa (tema 4). Tot directiu i / o empresari ha de prendre diàriament decisions i també a de
gestionar, administrar o dirigir una empresa i això significa dur a terme 4 activitats o funcions directives bàsiques
que són:

Planificar (tema 5),
Dirigir (tema 6),
Organitzar (tema 7) i
Controlar (tema 8).
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Eixos metodològics de l'assignatura

Una bona forma d’enfocar l’estudi d’aquesta assignatura pels que seguiu el sistema d'avaluació continua
és la següent:

1. Assistir a les classes teòriques i pràctiques. Tant els dimecres com els divendres sempre hi hauran
exercicis pràctics a resoldre. És una assignatura molt pràctica.

2. Els exàmens pràctics us haureu d’estudiar tant els exercicis realitzats a les classes dels dimecres com les
dels divendres.

3. Resoldre a classe el exercicis proposats. Així com l’estudi de casos tant d’empreses nacionals com
estrangeres.

4. Adquirir el domini de bases de dades, pàgines web i qualsevol recerca d’Internet que ens ajudi a aprendre a
buscar informació de les empreses.

5. Lliurar les activitats i les proves escrites a classe. Per tant, és important l’assistència a classe. Es passa
llista d’assistència els dimecres. Assistir els dimecres implica poder obtenir un màxim de 0.50 punts[1].

6. Entrar a l’Espai Virtual Sakai UdL d’aquesta assignatura setmanalment. En aquest espai trobareu: els
enunciats dels exercicis, les solucions, avisos que us faran les professores, notes, apunts d’aquesta
assignatura, etc.

[1] El 5% s’obté si veniu a totes les classes pràctiques i lliureu els exercicis proposats. Qui no vingui a totes les
classes pràctiques se li farà un prorrateig en funció del dies que ha vingut i ha lliurat els exercicis.

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En cas que una/a estudiant acrediti documentalment (contracte de treball i resum de la vida laboral expedit per la
Tresoreria de la Seguretat Social) que està treballant amb jornada laboral completa durant el curs docent  i per tant
no pot complir amb els requisits establerts per a l’avaluació continuada, podrà optar per la realització d’una prova
única de validació de competències i coneixements que es realitzarà en les setmanes assenyalades a aquests
efectes en el calendari d’avaluació del grau.

En aquest cas la professora us especificarà quin tipus de prova haureu de realitzar.

El requisit establert per presentar-se a l'avaluació alternativa és el contracte de treball a temps complet. Els
alumnes tenen fins al 30 d'octubre de 2015  per a les assignatures del primer semestre i fins al 18 de març del
2016 per a les assignatures del segon semestre per presentar aquesta documentació. Els professors que rebin per
part dels alumnes aquesta sol·licitud hauran de fer arribar a la Cap d'Estudis la proposta degudament justificada per
tal que pugui passar per la comissió d'estudis com més aviat millor.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana a Setmana

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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1
FEBRER

Dia 3 de febrer. Primer dia de
classe.
No hi ha classe el dia 3. És
classe de pràctiques i encara
no hem fet res de teoria.
 
El dia 5 sí que hi ha classe.
Presentació de l’assignatura i
tema 1.
 
 

Presentació de l’assignatura, Lliçó
magistral i problemes resolts tant a
classe com a l’aula d’informàtica.

2.00
 

Llegir la guia
d’aquesta
assignatura

4.50

2.

Tema 1.
 
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 

4.50

3. Tema 1.
Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 

4.50

4.
 

Temes 1 i 2.
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 

4.50

5.
MARÇ

Tema 3.
Jornades Universitat
Empresa: 2 de març. No hi
ha classe.
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 

4.50

6.

Tema 4.
 
 
 
 
 
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 
 

4.50

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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7.

Tema 4.
 
Examen Teòric 1.
 
Temes: 1, 2, 3.
 
Dia: 18 de març (divendres).
 
Valor: 16%.
 
Tipus d’examen: tipus test.
 
Aules:
3.01 EP
3.02 EP

Aquesta prova es realitzarà EL
DIVENDRES DIA 18 DE MARÇ.
 
Valor: 16% de la nota final d’aquesta
assignatura.

4
Examen
Teòric 1.
 

6.50

8.
ABRIL
 

Temes 4 i 5.
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.
 

4
Resolució
d’exercicis.

4.50

9.

SETMANA AVALUATIVA.
Examen Pràctic 1.
 
Temes 1, 2, 3 i 4.
 
Valor: 21% de la nota final.
 
Dia: dimecres 6 d’abril
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 

SETMANA AVALUATIVA
Us haureu d’estudiar tant els
exercicis realitzats a les classes
dels dimecres com les dels
divendres.

2
Examen
Pràctic 1

6.50

10.
Tema 5.
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

2

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.

4.50

11.

Tema 5.
 
Divendres dia 22 d’abril no hi
ha classe. Festa Institucional
de la FDE.

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

2

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.

4.50

12.
 

Tema 6.
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.
 

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
 

5.50

13.
MAIG

Temes 7 i 8.
 
 

Lliçó magistral i problemes resolts tant
a classe com a l’aula d’informàtica.

4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.

4.50

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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14.

11 de maig: No hi ha classe.
Festa Major de Lleida.
13 de maig:
Examen Teòric 2.
Temes 4, 5, 6 (fins el 6.3
inclòs).
 
Dia: 13 de maig.
 
Valor: 18%.
 
Tipus d’examen: tipus test.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.

13 de maig:
 
Aquesta prova es realitzarà el dia 13
de maig (divendres).
 
Valor: 18% de la nota final d’aquesta
assignatura.
 

4
Examen
Teòric 2.
 

6.50

15.

Examen Pràctic 2.
Valor: 22% nota final.
Entra per examen de
l’exercici 2 els temes 5, 6, 7.
 
Dia: 20 de maig de 2016
(divendres i últim dia de
classe).
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 
 

Examen Pràctic 2.
Valor: 22% nota final.
Entra per examen de l’exercici 2 els
temes 5, 6, 7.
Us haureu d’estudiar tant els
exercicis realitzats a les classes
dels dimecres com les dels
divendres.
 
Dia: 20 de maig de 2016.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.

4  4.50

16.
 

Tutories i revisió exàmens
 

Tutories i revisió exàmens 4

Comprensió
dels apunts i
resolució
d’exercicis.
Examen
Pràctic 2.
 
 

6.50

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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17

SETMANA AVALUATIVA
DEL MES DE MAIG - JUNY.
 
Pels alumnes que ja teniu
aprovada l’assignatura no és
obligatori assistir a aquest
examen.
 
Examen Teòric 3.
 
Temes: apartat 6.4 i 6.5 i els
temes: 7 i 8.
 
Aquesta prova es realitzarà
el dia 31 de maig.
 
Valor: 18%.
 
Tipus d’examen: tipus test.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 

Valor: 18% de la nota final d’aquesta
assignatura.
 
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 
Pels alumnes que ja teniu aprovada
l’assignatura no és obligatori assistir
a aquest examen.
 

4.30  3.65

18.
Tutories i revisió exàmens
 

Tutories i revisió exàmens 4.35  5.35

TOTAL   60  90

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)

No hi ha pròrrogues en els terminis establerts per a lliurar les activitats proposades pel professor.(2) HTP =
Hores de Treball Presencial          (3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

Les activitats i les proves escrites es realitzaran i lliuraran a classe. Per tant, és important l’assistència a classe.

Sistema d'avaluació

Avaluació 
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Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la
nota final
d’aquesta

assignatura

Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

Capacitat d’anàlisi
i síntesi.
 
Ser capaç de
treballar i
d’aprendre de
forma autònoma i,
simultàniament,
interactuar
adequadament
amb la resta a
través de la
cooperació i
col·laboració.

NOTA 1.
Examen Teòric 1.
 
Temes: 1, 2, 3.
 
Dia: 18 de març
(divendres).
 
Valor: 16%.
 
Tipus d’examen: tipus
test.
 
Aules:

1. PARA EL GRUPO
MAÑANA:

No os podéis cambiar
de grupo.
Aules:

Grup MATÍ: 3.02 EP . 2
Torns:

Primer torn: 11
hores. Des de
l’alumne Adrar
Oumatou, Aicha
fins l’alumne: Fort
Zaragoza, Núria
Segon torn: 12
Hores. Des de
l’alumne Galitó
Porta, Roger fins
l’alumne: Zurita
Alba, Marta.

 
Grup TARDA: tots els
alumnes a la mateixa
hora, a les 16 hores a
l’aula 3.02 EP.

16%
Aquesta prova es
realitzarà el dia 18 de
març de 2016.

O I

Si l’alumne no es
presenta a la prova
escrita i per tant no
la realitza llavors
obtindrà la
qualificació de zero.
 
No s’ajornen les
dates de les proves
escrites

Capacitat d’anàlisi
i síntesi.
Capacitat de
crítica i autocrítica.
Ser capaç de
treballar i
d’aprendre de
forma autònoma i,
simultàniament,
interactuar
adequadament
amb la resta a
través de la
cooperació i
col·laboració.

NOTA 2.
SETMANA
AVALUATIVA.
 
Examen Pràctic 1.
 
Temes 1, 2, 3 i 4.
 
Dia: 6 d’abril.
 
Valor: 21% de la nota
final.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 

21%

Aquesta prova es
realitzarà dins de la
setmana avaluativa.
 

O I

Si l’alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
 
No s’ajornen les
dates de les proves
escrites

NOTA 3.
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Capacitat d’anàlisi
i síntesi.
 
Capacitat de
crítica i autocrítica.
 
Ser capaç de
treballar i
d’aprendre de
forma autònoma i,
simultàniament,
interactuar
adequadament
amb la resta a
través de la
cooperació i
col·laboració.

Examen Teòric 2.
 
Temes 4, 5, 6 (fins el 6.3
inclòs).
 
Dia: 13 de maig.
 
Valor: 18%.
 
Tipus d’examen: tipus
test.
 
Aula grupo Mañana: 3.02
EP.
TURNOS:

Primer
turno: desde el
alumno: Garrofé
Gómez, Laia
hasta el alumno:
Zurita Alba, Marta.
Hora: 11 horas.

 

Segundo
turno: desde el
alumno: Adrar
Oumatou, Aicha
hasta el alumno:
Garrié Amigó,
Ricard. Hora: 12
horas.

 
No se puede hacer
cambio de grupos.
 
Aula grupo tarda: 3.02
EP
Todos los alumnos a la
misma hora: 16 horas.
No se puede hacer
cambio de grupo.
 
TEST:

PREGUNTA
CORRECTA: 1
PUNTO.
PREGUNTA
ERRÓNEA: -0.25
PUNTOS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTOS.
De cada pregunta
sólo hay una
respuesta
correcta.

 
Duración: 35 minutos.
Hay que devolver a la

18%

Aquesta prova es
realitzarà el dia 13 de
maig de 2016.
 

  

Si l’alumne no el
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
 
No s’ajornen les
dates de les proves
escrites

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la
nota final
d’aquesta

assignatura

Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions
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profesora todo:
enunciado y hoja de
respuestas de color
rosa.
Tenéis 20 preguntas.

Capacitat de
crítica i autocrítica.
 
Aplicar tècniques
instrumentals en
l’anàlisi i solució
de problemes
empresarials i en
la presa de
decisions.
 
Domini de les TIC.
 
Identificar i
interpretar els
factors econòmics,
ambientals, ètics,
legals, polítics,
sociològics i
tecnològics a
nivell local,
nacional i
internacional i la
seva repercussió
sobre les
organitzacions.

NOTA 4.
 
Examen Pràctic 2.
 
Valor: 22% nota final.
 
Entra per examen de
l’exercici 2 els temes 5,
6, 7.
 
Dia: 20 de maig de 2016.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen Pràctic 2.
 
Valor: 22% nota final.
Entra per examen de
l’exercici 2 els temes
5, 6, 7.
 
Dia: 20 de maig de
2016.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.
 
 
 
 
 
 

O I

Si l’alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
 
No s’ajornen les
dates de les proves
escrites

 

NOTA 5.
SETMANA AVALUATIVA
DEL MES DE JUNY.
Pels alumnes que ja
teniu aprovada
l’assignatura no és
obligatori assistir a
aquest examen.
 
Examen Teòric 3.
 
Temes: apartat 6.4 i 6.5 i
els temes: 7 i 8.
 
Aquesta prova es
realitzarà el dia 31 de
maig.
 
Valor: 18%.
 
Tipus d’examen: tipus
test.
 
Aules: 3.01 i 3.02 EP.

18%.
 

SETMANA
AVALUATIVA DEL
MES DE JUNY.
Examen Teòric 3.
 
 
Pels alumnes que ja
teniu aprovada
l’assignatura no és
obligatori assistir a
aquest examen.
 

   

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la
nota final
d’aquesta

assignatura

Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions
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NOTA 6. Presencia física
a les classes de
pràctiques i lliurament
de les pràctiques
sol·licitades

5%.     

TOTAL  100%     

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la
nota final
d’aquesta

assignatura

Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA VERSUS AVALUACIÓ ALTERNATIVA

 

1. AVALUACIÓ CONTINUA

L’assignatura d’Organització i Administració D’empreses serà avaluada mitjançant avaluació contínua.

 

L’avaluació contínua consisteix en la realització per part de l’alumne de 6 activitats: 3 proves escrites i 2 exercicis
amb nota i els lliuraments a les classes de pràctiques dels exercicis proposats.

 

Per tant, per superar aquesta assignatura heu de tenir present:

a)    La realització de 3 exàmens que avaluaran el contingut del programa. El primer examen serà dels
temes: des de l’1 fins el 3 (ambdós inclosos). El segon examen dels temes 4, 5 i 6.3. I el tercer examen
dels temes: 6.4, 7 i 8. SÓN EXÀMENS TIPUS TEST.

       La realització de 2 exercicis amb qualificació: Cada exercici avaluable té un pes específic: Els
dos exercicis valen un 16%.

b) La nota final es calcula de la següent manera:

 

NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA: EX1 x 16% + EX2 x 18% + EX3 x
18% + Exercici 1 x 21% + Exercici 2 x 22%. + 5%[1] lliurament a les
classes de pràctiques dels exercicis proposats.

 

Avís important

1. L’alumne que no es presenti a alguna de les activitats tindrà d’aquella activitat no presentada la qualificació
de zero. Se li faran les ponderacions sobre les notes que s’ha presentat posant-li un zero a l’activitat o
activitats que no es presenti.

2. No s’ajornen les dates de les proves escrites. Cada prova escrita té un dia i una hora de realització. En el
cas dels exàmens us avisaré amb anticipació i per tant no es poden realitzar ni un altre dia ni una altra hora.
Heu de venir a classe.

3. La prova o activitat que no presenteu tindrà una qualificació de zero.
4. No hi haurà recuperacions ni exàmens addicionals per recuperar els suspens d’una prova en concret.
5. No hi ha examen final de l’assignatura. Per aprovar us heu de presentar a les 3 proves d’avaluació contínua

i realitzar els 2 exercicis avaluables.
6. El 5% s’obté si veniu a totes les classes pràctiques i lliureu els exercicis proposats. Qui no vingui a
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totes les classes pràctiques se li farà un prorrateig en funció del dies que ha vingut i ha lliurat els
exercicis.

7. L’alumne que només faci 2 o menys proves d’avaluació contínua tindrà com a nota final d’aquesta
assignatura la qualificació de NO PRESENTAT. Sigui quina sigui la representació en percentatge
d’aquestes dues o menys proves.

8. L’alumne que faci 3 o més proves d’avaluació contínua tindrà com a nota final d’aquesta assignatura el que
li surti de les 3 o més proves presentades. Sigui quina sigui la representació en percentatge d’aquestes
dues o menys proves.

9. Respecte a les MATRÍCULES D’HONOR només tindreu opció a aquesta nota si la qualificació final de
l’assignatura és excel·lent però aquest excel·lent sorgeix com a conseqüència del fet que les 6 (5
exàmens més l’assistència a les classes pràctiques) notes obtingudes al llarg de l’avaluació continua
són totes excel·lents. El seu nombre no podrà excedir del 5% de l'alumnat matriculat en una matèria.

 

 

Altres aspectes a tenir present a l’hora de fer les proves escrites:

A les proves escrites només es podrà portar el bolígraf.
No es poden portar ni mòbils ni els apunts o qualsevol material amb els continguts del programa.
Qualsevol persona que copiï pel sistema que sigui obtindrà directament la qualificació de suspens.
Nota final de l’assignatura:

 

NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA: EX1 x 16% + EX2 x 18% + EX3 x
18% + Exercici 1 x 21% + Exercici 2 x 22%. + 5%[2] lliurament a les
classes de pràctiques dels exercicis proposats.

 

 

2. AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En cas que una/a estudiant acrediti documentalment (contracte de treball i resum de la vida laboral expedit per la
Tresoreria de la Seguretat Social) que està treballant amb jornada laboral completa durant el curs docent  i per tant
no pot complir amb els requisits establerts per a l’avaluació continuada, podrà optar per la realització d’una prova
única de validació de competències i coneixements que es realitzarà en les setmanes assenyalades a aquests
efectes en el calendari d’avaluació del grau.

En aquest cas les professores li especificaran quin tipus de prova realitzarà.

 

Quan es pot sol·licitar el canvi de data d’un examen?

La Normativa de l’avaluació i la qualificació de la docència en els graus i màsters de la UdL aprovada en Consell
de Govern de 26 de febrer de 2014 indica en l’apartat 13 el següent:

“L’estudiant que no pugui concórrer a les proves d’avaluació que es trobin enunciades i programades en la guia
docent de l’assignatura –o, si s’escau, en la web del grau o màster–, o a les proves finals, per algun dels motius
que s’exposen tot seguit, tindrà dret que el professor o professora responsable de l’assignatura fixi, escoltat
l’estudiant,

una nova data perquè la pugui desenvolupar adequadament:

a) Per malaltia, que ha d’estar degudament justificada amb un certificat mèdic oficial.

b) Per coincidència, en dia i hora, amb un altre procediment d’avaluació d’alguna assignatura d’un grau o màster
oficial impartit a la UdL.
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c) Per defunció d’un familiar directe fins al segon grau de consanguinitat i fins al primer grau d’afinitat, succeïda en
els set dies previs a la data programada per a la realització de la prova d’avaluació.

d) Per coincidència amb activitats oficials d’esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment, tant nacionals com
internacionals.

e) Per coincidència amb reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària (Claustre i Consell de
Govern), per a l’estudiant que desenvolupi tasques de representació estudiantil, amb la justificació prèvia d’aquest
fet davant del professorat responsable.

f) Per absència com a conseqüència de la participació en algun procés de mobilitat estudiantil oficial.

g) Per altres casos que puguin ser justificables i valorables per la Comissió d’Estudis del centre.”

 

En aquest sentit, l’equip de Govern de la Facultat de Dret i Economia, per tal de concretar l’apartat a i c, va
aprovar en data 13 de juny de 2014 el següent acord:

“S’acorda que per canviar la data d’una prova d’avaluació cal que es justifiqui i acrediti un motiu familiar greu o bé
un motiu de salut acompanyat d’un justificant mèdic que porti la data del dia de la prova d’avaluació i que acrediti
la impossibilitat de realització de la prova.”

La UdL, al mateix temps que defineix l’avaluació contínua estableix un sistema d’avaluació alternativa:

“Per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament d’activitats laborals –fet que la
naturalesa de l’avaluació contínua fa difícil–, l’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua
a l’inici de curs (si l’assignatura en qüestió la té com a sistema avaluador), i tindrà dret a la realització d’una
avaluació única (mitjançant un examen, presentació de treball o treballs o qualsevol altre sistema que determini el
professor o professora responsable de l’assignatura). Si la naturalesa de l’assignatura ho demana, serà requisit
indispensable per tenir l’opció d’avaluació única l’assistència a determinades activitats presencials (pràctiques,
rotatoris, sortides de camp, seminaris, etc.) en les dates establertes, activitats que hauran d’especificar-se en la
guia docent.

Aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació contínua en relació amb la qualificació màxima
que es pugui obtenir en aquella assignatura. La Comissió d’Estudis del centre responsable de l’ensenyament de
grau o màster afectat haurà d’establir els mecanismes mitjançant els quals l’estudiant podrà acollir-se a aquest
dret, el termini de presentació d’instàncies, així com la documentació que ha d’aportar justificativa de la seva
activitat laboral”.

 

La Comissió d’estudis va aprovar al juliol de 2014 que aquells alumnes que treballen a jornada completa es podran
acollir a aquest sistema d’avaluació sempre i quan aportin la documentació que ho justifiqui (contracte de treball i
vida laboral). El termini per acollir-se al sistema d’avaluació alternativa estarà indicat en les corresponents guies
docents de les assignatures, que en cap cas podrà ser superior a la primera setmana d’avaluació.
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[1] El 5% s’obté si veniu a totes les classes pràctiques i lliureu els exercicis proposats. Qui no vingui a totes les
classes pràctiques se li farà un prorrateig en funció del dies que ha vingut i ha lliurat els exercicis.

[2] El 5% s’obté si veniu a totes les classes pràctiques i lliureu els exercicis proposats. Qui no vingui a totes les
classes pràctiques se li farà un prorrateig en funció del dies que ha vingut i ha lliurat els exercicis.
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