
 

GUIA DOCENT

ORGANITZACIÓ I
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Coordinació: ESCARDÍBUL FERRÀ, BLANCA

Any acadèmic 2020-21

2020-21



Informació general de l'assignatura

Denominació ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Codi 101315

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Enginyeria Informàtica i Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses i Grau en Turisme
(ADETUR 2016)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses i Grau en Turisme
(ADETUR 2019)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.4 3.6

Nombre de
grups

3 3

Coordinació ESCARDÍBUL FERRÀ, BLANCA

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

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

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

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Idioma/es d'impartició Professor Pere Sierra: Català i Castellà. 

Professora Blanca Escardíbul: Català i Castellà. Responsable i Coordinadora de
l'assignatura. E_MAIL: blanca.escardibul@udl.cat 

HORARI DE LES TUTORIES 
Professora Blanca Escardíbul (responsable de l’assignatura): 
Despatx 1.21 Edifici FDET 
Enviar E-mail. Degut a la pandèmia, la millor opció és enviar-me tant un e-mail o bé,
sol·licitar-me una videoconferència personalitzada. 
Horari a determinar (enviar email per concertar tutoria) 
Confirmeu assistència per correu electrònic: blanca.escardibul@udl.cat 

Professor Pere Sierra: 
Despatx 0.16. Edifici FDET 
Enviar E-mail. Degut a la pandèmia, la millor opció és enviar-me tant un e-mail o bé,
sol·licitar-me una videoconferència personalitzada. 
Horari a determinar (enviar email per concertar tutoria) 
Confirmeu assistència per correu electrònic: pedro.sierra@udl.cat 

Distribució de crèdits (25h / ECTS) 150 hores 
(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 treball autònom 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ESCARDÍBUL FERRÀ, BLANCA blanca.escardibul@udl.cat 3,75

Enviar-me un E-mail. Degut a la
pandemia, la millor opci? ?s
enviar-me tant un e-mail. o b?,
sol.licitar-me una videoconf?ncia
personalitzada.

SIERRA PÉREZ, PEDRO pedro.sierra@udl.cat 14,25

Enviar-me un E-mail. Degut a la
pandemia, la millor opci? ?s
enviar-me tant un e-mail. o b?,
sol.licitar-me una videoconf?ncia
personalitzada.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Correcció en l'expressió oral i escrita

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.

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.

Competències

Competències

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Capacitat d'organitzar i planificar.

Treball en equip i lideratge.

Capacitat de crítica i autocrítica.

Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l'orientació a la qualitat
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Habilitat per treballar i aprendre de forma autònoma.

 

Competències específiques

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

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

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.

 

Competències estratègiques universitat

Correcció en l'expressió oral escrita.

Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts

 

 

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

 1.         CONCEPTE D’EMPRESA

1.1. DIFERENTS CONCEPTES D’EMPRESA

1.2. VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’EMPRESA

1.3. EVOLUCIÓ HISTORICA DE L’EMPRESA

1.4. 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

 

 

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

  3.         LA PRESA DE DECISIONS: LES DECISIONS EMPRESARIALS

3.1. CONCEPTE I CLASSES DE DECISIÓ

3.2. PROCÉS D'ELABORACIÓ DE DECISIONS
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3.3. MÈTODES I MODELS PER A LA PRESA DE DECISIONS

3.3.1. DECISIONS EN SITUACIÓ DE CERTESA

3.3.2. DECISIONS EN SITUACIÓ D’INCERTESA

3.3.2.1. DECISIONS NO COMPETITIVES

3.3.2.2. DECISIONS COMPETITIVES O EN CONFLICTE

3.3.3.   DECISIONS SEQÜENCIALS

 

 

4.         LA PLANIFICACIÓ EN L’EMPRESA

4.1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTE

4.1.1. PREMISSES DE LA PLANIFICACIÓ

4.1.2. ELS NIVELLS DE LA PLANIFICACIÓ DE L'EMPRESA

4.1.3. FASES DE LA PLANIFICACIÓ

4.1.4. PRINCIPIS DE PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL

4.2. FORMES DE PLANIFICAR

4.2.1. LA PLANIFICACIÓ SIMULTÀNIA

4.2.2. LA PLANIFICACIÓ SUCCESSIVA

4.3. ORGANITZACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

4.4. LA DETERMINACIÓ DE LES FINALITATS EMPRESARIALS

4.4.1. LES POLÍTIQUES DE L'EMPRESA

4.4.1.1. POLÍTICA GENERAL DE L’EMPRESA

4.4.1.2. POLÍTIQUES DE DEPARTAMENT O FUNCIONALS

4.4.2. ELS OBJECTIUS EMPRESARIALS

4.5. ELS MITJANS: PROGRAMES I PRESSUPOSTOS

4.5.1. ELS PROGRAMES

4.5.2. ELS PRESSUPOSTOS

 

5.         LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA

5.1.      INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT

5.2.      AUTORITAT, PODER I DELEGACIÓ

5.2.1.   TIPUS D'AUTORITAT

5.2.2.   LA DELEGACIÓ

5.3.      QUÈ FAN ELS DIRECTIUS?
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5.4.      LA MOTIVACIÓ

5.5.      ESTILS DE DIRECCIÓ

5.5.1.   TIPUS DE LIDERATGE: WHITE Y LIPPITT

5.5.2.   TEORIES X, Y I Z

5.5.3.   RENSIS LIKERT I ELS QUATRE SISTEMES

 

6.         L’ORGANITZACIÓ O ESTRUCTURA DE L’EMPRESA

6.1. INTRODUCCIÓ

6.2. DISSENYS ORGANITZATIUS

6.2.1. EL DISSENY D'ESTRUCTURES CLÀSSIC

6.2.2. DISSENYS ORGANITZATIUS MODERNS

 

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

7.1. INTRODUCCIÓ

7.2. GENERALITATS I ASPECTES ESSENCIALS DEL CONTROL

7.3. TÈCNIQUES PER CONTROLAR

7.4. 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 i l'empresari. 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 3). 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 4),

Dirigir (tema 5),
Organitzar (tema 6) i
Controlar (tema 7).

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia
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El curs 2020/2021 és online o semipresencial en funció de la situació del Covid_19.

 

COMENÇAREM ONLINE I JA VEUREM QUAN PODRAN SER PRESENCIALS.

 

Les classes s’inicien  el proper dilluns dia 17 de febrer online,  podeu connectar-vos al grup que més us
convingui, repetiré la classe 3 cops. Això vol dir que tant el grup anomenat de teoria com el de pràctica serà en
format online. LES CLASSES NO ESTAN ENREGISTRADES, US HEU DE CONNECTAR AL GRUP QUE US
VAGI MILLOR, TENIU TRES OPCIONS. SEMPRE QUE LA CLASSE SIGUI ONLINE (VIRTUAL)
CONNECTEU_VOS AL GRUP QUE PREFERIU.

 

Hi ha dues maneres de seguir aquesta assignatura mitjançant:

1. el sistema d'avaluació contínua

2. l'avaluació única.

 

Avaluació contínua (depèn de la pandèmia seran CLASSES SEMIPRESENCIALS o online)

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

a. Les classes poden ser semipresencials o online en funció de la pandèmia. COMENÇAREM LES CLASSES
ONLINE I JA VEUREM QUAN PODRAN SER PRESENCIALS.

b. Hi han dos dies de classe però mai són 100 % teòriques. Sempre es combina la teoria amb la pràctica. No
existeix en aquesta assignatura el concepte de classes teòriques i classes pràctiques, sempre s’imparteix
les dues modalitats.

c. En el cas que es poguessin fer classes semipresencials: dels dos dies que hi ha classe (segons el vostre
horari), un d’ells es duria a terme mitjançant videoconferències que es realitzarien en l’horari establert
per la FDET, i, l’altre, de manera presencial a l’aula i horari establert per la facultat.

LES CLASSES NO ESTAN ENREGISTRADES. SEMPRE QUE LES CLASSES SIGUIN ONLINE
(VIRTUALS) US PODEU CONNECTAR AMB EL GRUP QUE MÉS US CONVINGUI.

 

 

Hi han tres grups:

GRUP 1 ADE (51 estudiants):

Dimecres de 9 a 11 hores. Professora Blanca Escardíbul
Dijous d’11 a 12.30 hores. Professor Pere Sierra.

GRUP 2 ADE (60 estudiants):

Dijous de 9 a 10.30 hores. Professor Pere Sierra.
Divendres de 9 a 11 hores. Professor Pere Sierra.

GRUP 3 ADE: (73 estudiants)

Dimecres de 15 a 17 hores: Professor Pere Sierra.
Dijous de 15 a 16.30 hores: Professor Pere Sierra.
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a. Us heu de descarregar els apunts que estan penjats a “recursos” on trobareu tant els conceptes teòrics de
cada tema com, també, els exercicis i casos que s’aniran explicant i resolent a les videoconferències
(classes online) i a les classes presencials.

b. Per poder donar-li un pes més important a les pràctiques teniu a recursos una carpeta anomenada
“Més_Exercicis_i_casos_Pràctics” que s’inclou més casos a banda dels que ja teniu als apunts.
L’objectiu és que sigui una assignatura molt pràctica. Hi hauran exercicis per resoldre els dos dies de
classe.

c. Sol·liciteu tutories personalitzades per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en l'assignatura és la millor
eina que té l'alumne per superar amb èxit aquesta assignatura. SEMPRE ACABAREM LA CLASSE ABANS
PER TAL QUE QUEDI TEMPS PER EXPOSAR ELS DUBTES (tutories)

d. Entreu en el campus virtual d’aquesta assignatura setmanalment. En aquest espai trobareu: els
enunciats dels exercicis, les solucions, avisos, notes, apunts d’aquesta assignatura, etc.

e. Hi han 4 exàmens: 2 online i 2 presencials.
f. No hi ha setmana de recuperació d’exàmens suspesos. Ni es pot fer un treball addicional per poder

aprovar l’assignatura. L’única manera d’aprovar l’assignatura és realitzant com a mínim 3 dels 4
exàmens proposats i escoltant i participant de les videoconferències i les classes presencials.

 

Exemple: si un alumne realitza tres exàmens i obté, un cop realitzats els tres exàmens i aplicats els
percentatges pertinents, una qualificació de 7 pot decidir fer o no fer el quart examen, no té l’obligació de
fer-lo. A la seva acta li quedarà la nota de 7 (notable). Si volgués més nota hauria de fer el quart examen.
També ha de tenir clar que si no realitza el quart examen perdrà el percentatge associat a ell. Els
percentatges de cada examen ja estan estipulats i l’alumne que no es presenti a un d’ells perd el
percentatge. No hi ha redistribució de percentatges.

 

Si l’alumne no es presenta a la prova i per tant, no la realitza llavors obtindrà la qualificació de zero i perdrà
el percentatge de l’examen no presentat.

 

No s’ajornen les dates de les proves o exàmens.

 

La nota final es calcula de la següent manera:

 

EX1 x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%.

 

 

 

Cada examen i exercici avaluable té un pes específic:

EX1:   24% (examen teòric tipus test online).
EX2:   26% (examen pràctic presencial).
EX3:   24% (examen teòric tipus test online).

EX4:    26% (examen pràctic presencial). NO és obligatori que vingueu a fer l’examen 4 sempre i quan hàgiu
fet 3 exàmens i tingueu l’assignatura aprovada. És recomanable fer els 4 exàmens. L’examen que us deixeu
sense fer perdreu el seu percentatge.

 

 

2020-21



Cada examen té un pes específic:

 

EXAMEN 1:     24% (examen teòric tipus test online). EXAMEN ONLINE (VIRTUAL).

PREGUNTA CORRECTA: 1 PUNT.
PREGUNTA ERRÒNIA: -0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO CONTESTADA: 0 PUNTS.
De cada pregunta només hi ha una resposta correcta.

 

Nota: hi hauran preguntes test on trobareu la seva resposta de l’estudi dels apunts i d’altres que les haureu
de raonar (entendre i reflexionar els apunts i llavors prendre la decisió) abans de marcar la resposta
correcta. Només hi haurà una resposta correcte.

 

No es pot utilitzar cap dispositiu (mòbils, càmeres digitals, càmeres de vídeo, etc.) durant la realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de còpia o intent de còpia comporta el suspens d'aquest examen.
No es podrà consultar ni els apunts, ni els exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o
en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.
Si l'alumne no es presenta obtindrà la qualificació de zero. No s'ajornen les dates de les proves escrites.

DATA: 23 D’ABRIL. ONLINE.

 

HORARI : Per a no bloquejar el sistema cada grup entrarà a fer el test online amb 5 minuts de diferència.

ADE 1. DE 9 A 10 HORES.
ADE 2. DE 9.05 A 10.05 HORES
ADE 3. DE 9.10 A 10.10 HORES

 

EXAMEN TEÒRIC: 24%.

 

TEMES: 1, 2, 3. Tots els temes sencers sense excepcions. Els apartats que hi han exercicis també es poden
preguntar però a nivell teòric. Per exemple, es pot preguntar que es un VAN, interpretar un determinat rati,
les parts d’un arbre de decisió, etc., sense fer cap càlcul.

 

Accés lliure a les preguntes des de l'índex de continguts. (Hi haurà botons de 'Següent' i 'Anterior' a cada
pàgina de navegació.)

Durada: 40 minuts.

 

20 preguntes: algunes directes dels apunts i d’altres on heu de raonar abans d’escollir l’opció correcte.
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EXAMEN 2:     26% (examen pràctic). EXAMEN PRESENCIAL, TRET QUE ESTIGUEM A CASA CONFINATS,
LLAVORS SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap dispositiu (mòbils, càmeres digitals, càmeres de vídeo, etc.) durant la realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de còpia o intent de còpia comporta el suspens d'aquest examen.
No es podrà consultar ni els apunts, ni els exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o
en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.
Si l'alumne no es presenta obtindrà la qualificació de zero. No s'ajornen les dates de les proves escrites.

 

DATA: dia 28 i 30 Abril, en horari de classe de les anomenades classe de teoria. Cada grup al seu horari de
les classes de teoria.

DIA 28:

GRUP 1 ADE. MATÍ.

GRUP TARDA.

DIA 30:

GRUP 2 ADE. MATÍ.

VALOR: 26%.

TEMES: 1, 2, 3.

Nombre d’exercicis: 4.

Durada: 1 HORA Y 30 MINUTOS.

Aules:

Es determinarà quan arribi el moment. S’intentarà que siguin les més grans de la Universitat: 3.01 o bé 3.02 Edifici
Polivalent.

 

Què heu d’estudiar de cada tema?

Del TEMA 1:

Els exercicis quantitatius que hem fet sobre l’apartat 1.2. del programa: VALORACIÓN ECONÓMICA DE
LA EMPRESA: ratis, VAN, TIR i PAY-BACK.
Els exercicis qualitatius sobre l’apartat 1.4 del programa. LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE
L’EMPRESA.

Del TEMA 2:

Els exercicis qualitatius que hem fet tant a l’apartat:
2.1. L’EMPRESARI DES D’UN PUNT DE VISTA TEÒRIC.
2.2. L’EMPRESARI EN LA PRÀCTICA

Del TEMA 3:

Del tema 3 tot menys els arbres de decisió.
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5 CRITERIOS DE DECISIÓN, criterios de decisión en ambiente de incertidumbre.
JUEGO DE SUMA CERO, decisiones competitivas o en conflicto.

Nota: del tema 3 no es preguntaran els arbres de decisió però la resta d’exercicis del tema 3 entra tot.

 

EXAMEN 3:     24% (examen teòric tipus test online). EXAMEN ONLINE

 

PREGUNTA CORRECTA: 1 PUNT.

PREGUNTA ERRÒNIA: -0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO CONTESTADA: 0 PUNTS.
De cada pregunta només hi ha una resposta correcta.

 

Nota: hi hauran preguntes test on trobareu la seva resposta de l’estudi dels apunts i d’altres que les haureu
de raonar (entendre i reflexionar els apunts i llavors prendre la decisió) abans de marcar la resposta
correcta. Només hi haurà una resposta correcte.

 

No es pot utilitzar cap dispositiu (mòbils, càmeres digitals, càmeres de vídeo, etc.) durant la realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de còpia o intent de còpia comporta el suspens d'aquest examen.
No es podrà consultar ni els apunts, ni els exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o
en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.
Si l'alumne no es presenta obtindrà la qualificació de zero. No s'ajornen les dates de les proves escrites.

 

DATA. DIA 27 DE MAIG, CADASCÚ AL SEU HORARI DE CLASSE:

GRUP 1 ADE. MATÍ.

GRUP TARDA.

GRUP 2 ADE. MATÍ.

 

VALOR: 24%.

 

TEMES: 4, 5, 6 I 7.

 

Les notes es publiquen en format Excel a “recursos” del campus virtual. Mireu la nota acumulada després
d’haver realitzar 3 exàmens i en el cas que tingueu una nota de 5 o superior decidiu si veniu a fer el quart i
últim examen o no.

 

Accés lliure a les preguntes des de l'índex de continguts. (Hi haurà botons de 'Següent' i 'Anterior' a cada
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pàgina de navegació.)

Nombre de preguntes: 28, algunes directes dels apunts i d’altres on heu de raonar abans d’escollir l’opció
correcte.

 

Durada: 55 minuts.

 

 

 

 

EXAMEN 4:     26% (examen pràctic). EXAMEN PRESENCIAL TRET QUE ESTIGUEM A CASA CONFINATS,
LLAVORS SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap dispositiu (mòbils, càmeres digitals, càmeres de vídeo, etc.) durant la realització de
l'examen.

Qualsevol sistema de còpia o intent de còpia comporta el suspens d'aquest examen.
No es podrà consultar ni els apunts, ni els exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o
en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.
Si l'alumne no es presenta obtindrà la qualificació de zero. No s'ajornen les dates de les proves escrites.

 

Quins temes entren per aquest examen?

Del tema 3, els arbres de decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus d’autoritat, quatre temps dels directius i estils de direcció.

 

DATA: 16 de juny. La data la estableix la FDET. Veure calendari d’exàmens del mes de juny 2021.

 

VALOR: 26%.

 

Horari: de 15 a 18 hores. Ja veurem com està la pandèmia. Igual acabem fent grups més reduïts i cada grup tindrà
el seu horari

 

Aules: -1.02 i -1.03 FDET. O bé, es determinarà quan arribi el moment. S’intentarà que siguin les més grans de la
Universitat: 3.01 o bé 3.02 Edifici Polivalent.

NO ÉS OBLIGATORI REALITZAR-LO, sempre i quan ja tingueu l'assignatura aprovada.

 

Si el voleu realitzar aquest examen heu de fer-lo amb el vostre grup.
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Les notes es publiquen en format Excel a “recursos” del campus virtual. Mireu la nota acumulada després
d’haver realitzar 3 exàmens i en el cas que tingueu una nota de 5 o superior decidiu si veniu a fer aquest
quart i últim examen o no.

 

TEMES: 3, 4 i 5.

 

La nota final es calcula de la següent manera:

NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA: EX1 x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

 

No hi ha setmana de recuperació d’exàmens suspesos. Ni es pot fer un treball addicional per poder aprovar
l’assignatura.

 

L’única manera d’aprovar l’assignatura és realitzant com a mínim 3 dels 4 exàmens proposats, escoltant
les videoconferències i assistint presencialment a classe (si no estem confinats).

 

 

 

IMPORTANT !!!!

Tot i que si feu 3 exàmens (és recomanable fer els 4 exàmens) us posaré nota final d’aquesta assignatura si un
alumne no es presenta a una prova i per tant no la realitza llavors obtindrà la qualificació de zero i perdrà el
percentatge d’aquell examen (no es redistribueixen els percentatges en funció dels exàmens que s’ha presentat,
directament el perd). No s’ajornen les dates de les proves o exàmens.

 

La nota final es calcula de la següent manera:

NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA: EX1 x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

 

 

Avaluació única

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.

 

Ens heu d’enviar per email (escanejar la part del contracte on s’especifica l’horari) els papers sol·licitats abans del
30 de març del 2021.
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Aquesta prova consistirà en:

La realització d’UN EXAMEN teòric _ pràctic.
No serà tipus test.
DATA: 16 de juny. La data la estableix la FDET. Veure calendari d’exàmens del mes de juny 2021.

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Pla de desenvolupament

El curs 2020/2021 es online o semipresencial en funció de la situació del Covid_19.

 

COMENÇAREM LES CLASSES ONLINE I JA VEUREM QUAN PODRAN SER PRESENCIALS !!!!!!!

 

Hi ha dues maneres de seguir aquesta assignatura mitjançant:

1. el sistema d'avaluació contínua

2. l'avaluació única.

 

Avaluació contínua (depèn de la pandèmia seran CLASSES SEMIPRESENCIALS o online)

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

a. Les classes poden ser semipresencials o online en funció de la pandèmia. Començarem el curs online.
b. Hi ha dos dies de classe i sempre s’impartiran conceptes de tòria i es realitzaran exercicis pràctics. Sempre

es combina la teoria amb la pràctica. No existeix en aquesta assignatura el concepte de classes teòriques i
classes pràctiques, sempre es una combinació d’ambdues.

c. En el cas que es poguessin fer classes semipresencials, dels dos dies que hi ha classe (segons el vostre
horari), un d’ells es duria a terme mitjançant videoconferències que es realitzarien en l’horari establert
per la FDET, i, l’altre, de manera presencial a l’aula i horari establert per la facultat.

LES CLASSES NO ESTAN ENREGISTRADES. SEMPRE QUE LES CLASSES SIGUIN ONLINE
(VIRTUALS) US PODEU CONNECTAR AMB EL GRUP QUE MÉS US CONVINGUI. Hi ha tres grups.

GRUP 1 ADE:

Dimecres de 9 a 11 hores. Professora Blanca Escardíbul
Dijous d’11 a 12.30 hores. Professor Pere Sierra.

GRUP 2 ADE:

Dijous de 9 a 10.30 hores. Professor Pere Sierra.
Divendres de 9 a 11 hores. Professor Pere Sierra.

GRUP 3 ADE:
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Dimecres de 15 a 17 hores: Professor Pere Sierra.
Dijous de 15 a 16.30 hores: Professor Pere Sierra.

 

Les classes s’inicien  el proper dilluns dia 17 de febrer,  la docència serà virtual (podeu connectar-
vos al grup que més us convingui, repetiré la classe 3 cops). Això vol dir que tant el grup anomenat de
teoria com el de pràctica serà en format online. LES CLASSES NO ESTAN ENREGISTRADES, US HEU
DE CONNECTAR AL GRUP QUE US VAGI MILLOR, TENIU TRES OPCIONS. SEMPRE QUE LA
CLASSE SIGUI ONLINE (VIRTUAL) CONNECTEU_VOS AL GRUP QUE PREFERIU.

a. No hi ha setmana de recuperació d’exàmens suspesos. Ni es pot fer un treball addicional per poder
aprovar l’assignatura. L’única manera d’aprovar l’assignatura és realitzant com a mínim 3 dels 4
exàmens proposats i escoltant i participant de les videoconferències i les classes presencials.

Exemple: si un alumne realitza tres exàmens i obté, un cop realitzats els tres exàmens i aplicats els
percentatges pertinents, una qualificació de 7 pot decidir fer o no fer el quart examen, no té l’obligació de
fer-lo. A la seva acta li quedarà la nota de 7 (notable). Si volgués més nota hauria de fer el quart examen.
També ha de tenir clar que si no realitza el quart examen perdrà el percentatge associat a ell. Els
percentatges de cada examen ja estan estipulats i l’alumne que no es presenti a un d’ells perd el
percentatge. No hi ha redistribució de percentatges.

a. Si l’alumne no es presenta a la prova i per tant, no la realitza llavors obtindrà la qualificació de zero i perdrà
el percentatge de l’examen no presentat.

b. No s’ajornen les dates de les proves o exàmens.

 

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

1
FEBRER

Setmana del 15 de febrer
iniciem les classes segons
l’horari establert per la
FDET.
Primer dia de classe 17 de
febrer.
 
La primera setmana hi
haurà classe tots els dies.
Presentació de l’assignatura i
tema 1.

Presentació de l’assignatura,
Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

2.00
 

Llegir la guia d’aquesta
assignatura i el tema 1.

4.50

2.

Tema 1.
 
 
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.

4.50

3.
MARÇ
 

Tema 1.

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.

4.50
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4.
 

Temes 1 i 2.
 
 
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis. 4.50

5.
 

Tema 2.
FESTA DE L’ESTUDIANTAT,
DIA 18 DE MARÇ

FESTA DE L’ESTUDIANTAT,
DIA 18 DE MARÇ

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.

4.50

6.

Tema 3.
 
 
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.

4.50

7.
ABRIL

Temes 3.
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4 Resolució d’exercicis. 6.50

8.
 

Temes 3.
 
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4 Resolució d’exercicis. 4.50

Examen TEST ONLINE
 
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.
 
NO HI HA SETMANA
DE RECUPERACIÓ
D'EXAMENS
SUSPESOS. NI ES POT
FER UN TREBALL
ADDICIONAL PER A
PODER APROVAR
L'ASSIGNATURA.
 
La ÚNICA MANERA
D'APROVAR
L'ASSIGNATRA ÉS
REALITZANT 4
EXÀMENS.

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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9.
ABRIL
 

EXAMEN 1: 24% (examen
teòric tipus test). EXAMEN
SERÀ VIRTUAL.
PREGUNTA CORRECTA: 1
PUNT.
PREGUNTA ERRÒNIA: -
0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0 PUNTS.
De cada pregunta només hi
ha una resposta correcta.
Nota: hi hauran preguntes
test on trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar (entendre
i reflexionar els apunts i
llavors prendre la decisió)
abans de marcar la
resposta correcta. Només
hi haurà una resposta
correcte.
 
EXAMEN TIPUS TEST.
 
EXAMEN TEÒRIC: 24%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
 
 

EXAMEN 1: 24% (examen
teòric tipus test). EXAMEN
SERÀ VIRTUAL.
PREGUNTA CORRECTA: 1
PUNT.
PREGUNTA ERRÒNIA: -
0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0 PUNTS.
De cada pregunta només hi
ha una resposta correcta.
Nota: hi hauran preguntes
test on trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar (entendre
i reflexionar els apunts i
llavors prendre la decisió)
abans de marcar la
resposta correcta. Només
hi haurà una resposta
correcte.
 
EXAMEN TIPUS TEST.
 
EXAMEN TEÒRIC: 24%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
 
 

2

Nota: hi hauran
preguntes test on
trobareu la seva
resposta de l’estudi
dels apunts i d’altres
que les haureu de
raonar (entendre i
reflexionar els apunts i
llavors prendre la
decisió) abans de
marcar la resposta
correcta. Només hi
haurà una resposta
correcte.

No es pot
utilitzar cap
dispositiu
(mòbils, càmeres
digitals, càmeres
de vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol
sistema de còpia
o intent de còpia
comporta el
suspens
d'aquest
examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb
l’art. 3.1 de la
normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant
no pot utilitzar,
en cap cas,
durant la
realització de les
proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que
utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb
la prova i/o porti
aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i quedarà

6.50

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de
règim intern de
la UdL.
Si l'alumne no es
presenta
obtindrà la
qualificació de
zero. No
s'ajornen les
dates de les
proves escrites.

 
DATA: 23 D’ABRIL.
ONLINE.
 
EXAMEN TIPUS TEST
ONLINE.
 
HORARI : Per a no
bloquejar el sistema
cada grup entrarà a fer
el test online amb 5
minuts de diferència.
 

ADE 1. DE 9 A
10 HORES.

 

ADE 2. DE 9.05
A 10.05 HORES

 

ADE 3. DE 9.10
A 10.10 HORES

 
EXAMEN TEÒRIC:
24%.
TEMES: 1, 2, 3.
Accés lliure a les
preguntes des de
l'índex de continguts.
(Hi haurà botons de
'Següent' i 'Anterior' a
cada pàgina de
navegació.)
Durada: 40 minuts.
20 preguntes.
 
 
 
 
SEGON EXAMEN
 
DATA: dia 28 i 30 Abril,
en horari de classe de

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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EXAMEN 2:               26%
(examen pràctic). EXAMEN
PRESENCIAL TRET QUE
ESTIGUEM A CASA
CONFINATS, LLAVORS
SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,
etc.) durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
DATA: Abril en horari de
classe. Cada grup al seu
horari de classe DE

EXAMEN 2:               26%
(examen pràctic). EXAMEN
PRESENCIAL TRET QUE
ESTIGUEM A CASA
CONFINATS, LLAVORS
SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,
etc.) durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.

les anomenades
classe de teoria. Cada
grup al seu horari de
les classes de teoria.

DIA 28:
GRUP 1 ADE.
MATÍ.
GRUP TARDA.

DIA 30:
GRUP 2 ADE.
MATÍ.

 
VALOR: 26%.
TEMES: 1, 2, 3.
Nombre d’exercicis: 4.
Durada: 1 HORA Y 30
MINUTOS.
Aules:
Es determinarà quan
arribi el moment.
S’intentarà que siguin
les més grans de la
Universitat: 3.01 o bé
3.02 Edifici Polivalent.
 
Què heu d’estudiar de
cada tema?
 
Del TEMA 1:
Els exercicis
quantitatius sobre
l’apartat 1.2. del
programa:
VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA: ratis, VAN,
TIR i PAY-BACK.
Els exercicis
qualitatius sobre
l’apartat 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILITAT
SOCIAL DE
L’EMPRESA.
Del TEMA 2:
Els exercicis
qualitatius sobre els
apartats:

2.1. L’EMPRESARI
DES D’UN PUNT
DE VISTA TEÒRIC.
2.2.  
L’EMPRESARI EN
LA PRÀCTICA

Del TEMA 3:
Del tema 3 tot menys
arbres de decisió.
Han d’estudiar del tema
3:

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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10. TEORIA.
 
VALOR: 26%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
Número de ejercicios: 4.
CADA EJERCICIO TIENE SU
PUNTUACIÓN.
Su duración es de 1 HORA
Y 30 MINUTOS.
 
Aules:
Es determinarà quan arribi el
moment. S’intentarà que
siguin les més grans de la
Universitat: 3.01 o bé 3.02
Edifici Polivalent.
 
 
Què heu d’estudiar de cada
tema?
 
Del TEMA 1:
Els exercicis quantitatius
que hem fet sobre l’apartat
1.2. del programa:
VALORACIÓN ECONÓMICA
DE LA EMPRESA: ratis,
VAN, TIR i PAY-BACK.
Els exercicis qualitatius que
hem fet sobre l’apartat 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILITAT SOCIAL
DE L’EMPRESA.
Del TEMA 2:
Els exercicis qualitatius que
hem fet sobre els apartats:

2.1. L’EMPRESARI DES
D’UN PUNT DE VISTA
TEÒRIC.
2.2.   L’EMPRESARI EN
LA PRÀCTICA

Del TEMA 3:
Del tema 3 tot menys arbres
de decisió.
Han d’estudiar del tema 3:

5 CRITERIOS DE
DECISIÓN, criterios
de decisión en
ambiente de
incertidumbre.
JUEGO DE SUMA
CERO, decisiones
competitivas o en
conflicto

 

No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
DATA: Abril en horari de
classe. Cada grup al seu
horari de classe.
 
VALOR: 26%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
 
Què heu d’estudiar de cada
tema?
 
Del TEMA 1:
Els exercicis quantitatius
que hem fet tant a la classe
dels ordinadors com a l’aula
docent sobre l’apartat 1.2.
del programa: VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA: ratis, VAN, TIR i
PAY-BACK.
Els exercicis qualitatius que
hem fet sobre l’apartat 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILITAT SOCIAL
DE L’EMPRESA.
Del TEMA 2:
Els exercicis qualitatius que
hem fet sobre els apartats:
2.1. L’EMPRESARI DES
D’UN PUNT DE VISTA
TEÒRIC.
2.2.               L’EMPRESARI
EN LA PRÀCTICA
Del TEMA 3:
Del tema 3 tot menys arbres
de decisió.
Han d’estudiar del tema 3:

5 CRITERIOS DE
DECISIÓN, criterios
de decisión en
ambiente de
incertidumbre.
JUEGO DE SUMA
CERO, decisiones
competitivas o en
conflicto

 

2 5 CRITERIOS
DE DECISIÓN,
criterios de
decisión en
ambiente de
incertidumbre.
JUEGO DE
SUMA CERO,
decisiones
competitivas o
en conflicto

NO ES
PREGUNTARAN ELS
ARBRES DE DECISIÓ.
LA RESTA DEL TEMA
3 ENTRA TOT.
 
No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo, etc.)
durant la realització de
l'examen.
 
Qualsevol sistema de
còpia o intent de còpia
comporta el suspens
d'aquest examen.
 
No es podrà consultar ni
els apunts, ni els
exercicis ...res.
 
D’acord amb l’art. 3.1 de
la normativa d’avaluació
de la UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap cas,
durant la realització de
les proves d’avaluació,
mitjans no permesos o
mecanismes
fraudulents. L’estudiant
que utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb la prova
i/o porti aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar l’examen o
la prova, i quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
 
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero. No

4.50
Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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s'ajornen les dates de
les proves escrites.
 

11
MAIG.

Tema 4.
FESTA DE L’ESTUDIANTAT,
DIA 6 DE MAIG.
 

FESTA DE L’ESTUDIANTAT,
DIA 6 DE MAIG.
 

2
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.
 

4.50

12.
 
 

Tema 5.
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4

Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.
 

5.50

13.
 

Tema 5.
 
 

Lliçó magistral i problemes a
resoldre. Mai hi ha classes
100% teòriques. Sempre al
llarg de la classe es combina
teoria amb la resolució
d’exercicis i casos.

4
Comprensió dels apunts
i resolució d’exercicis.

4.50

EXAMEN 3:               24%
(examen teòric tipus test
online). EXAMEN ONLINE
 

PREGUNTA
CORRECTA: 1
PUNT.

PREGUNTA
ERRÒNIA: -0.25
PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTS.
De cada pregunta
només hi ha una
resposta correcta.

Nota: hi hauran preguntes
test on trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar (entendre
i reflexionar els apunts i
llavors prendre la decisió)
abans de marcar la

EXAMEN 3:               24%
(examen teòric tipus test
online). EXAMEN ONLINE
 

PREGUNTA
CORRECTA: 1
PUNT.

PREGUNTA
ERRÒNIA: -0.25
PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTS.
De cada pregunta
només hi ha una
resposta correcta.

Nota: hi hauran preguntes
test on trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar (entendre
i reflexionar els apunts i
llavors prendre la decisió)
abans de marcar la

EXAMEN 3:            24%
(examen teòric tipus test
online). EXAMEN
ONLINE
 

PREGUNTA
CORRECTA: 1
PUNT.

PREGUNTA
ERRÒNIA: -0.25
PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA:
0 PUNTS.
De cada
pregunta només
hi ha una
resposta
correcta.

Nota: hi hauran
preguntes test on
trobareu la seva
resposta de l’estudi
dels apunts i d’altres
que les haureu de
raonar (entendre i
reflexionar els apunts i
llavors prendre la
decisió) abans de
marcar la resposta
correcta. Només hi
haurà una resposta
correcte.

No es pot
utilitzar cap
dispositiu

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

2020-21



14.

resposta correcta. Només
hi haurà una resposta
correcte.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,
etc.) durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
DATA:

DIA 27 DE MAIG,
CADASCÚ AL SEU
HORARI DE
CLASSE:

GRUP 1 ADE. MATÍ.
GRUP TARDA.
GRUP 2 ADE. MATÍ
 

resposta correcta. Només
hi haurà una resposta
correcte.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,
etc.) durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
DATA:

DIA 27 DE MAIG,
CADASCÚ AL SEU
HORARI DE
CLASSE:

GRUP 1 ADE. MATÍ.
GRUP TARDA.
GRUP 2 ADE. MATÍ
 

4

(mòbils, càmeres
digitals, càmeres
de vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol
sistema de còpia
o intent de còpia
comporta el
suspens
d'aquest
examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb
l’art. 3.1 de la
normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant
no pot utilitzar,
en cap cas,
durant la
realització de les
proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que
utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb
la prova i/o porti
aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de
règim intern de
la UdL.
Si l'alumne no es
presenta
obtindrà la
qualificació de
zero. No
s'ajornen les
dates de les
proves escrites.

 

6.50

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

2020-21



VALOR: 24%.
 
TEMES: 4, 5, 6 I 7.
 
 
Accés lliure a les preguntes
des de l'índex de continguts.
(Hi haurà botons de
'Següent' i 'Anterior' a cada
pàgina de navegació.)
Nombre de preguntes: 28.
Durada: 55 minuts.
 

VALOR: 24%.
 
TEMES: 4, 5, 6 I 7.
 
 
Accés lliure a les preguntes
des de l'índex de continguts.
(Hi haurà botons de
'Següent' i 'Anterior' a cada
pàgina de navegació.)
Nombre de preguntes: 28.
Durada: 55 minuts.
 

DATA:

DIA 27 DE
MAIG,
CADASCÚ AL
SEU HORARI
DE CLASSE:

GRUP 1 ADE.
MATÍ.
GRUP TARDA.
GRUP 2 ADE.
MATÍ

 
VALOR: 24%.
 
TEMES: 4, 5, 6 I 7.
 
Accés lliure a les
preguntes des de
l'índex de continguts.
(Hi haurà botons de
'Següent' i 'Anterior' a
cada pàgina de
navegació.)
Nombre de preguntes:
28.
Durada: 55 minuts.

15.
JUNY

Tutories: dubtes
Tutories: dubtes
 

4
Tutories: dubtes
 

4.50

16.
 

Tutories: dubtes
Tutories: dubtes
 

4
Tutories: dubtes
 

6.50

EXAMEN 4: 26% (examen
pràctic). EXAMEN
PRESENCIAL TRET QUE
ESTIGUEM A CASA
CONFINATS, LLAVORS
SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,
etc.) durant la

EXAMEN 4: 26% (examen
pràctic). EXAMEN
PRESENCIAL TRET QUE
ESTIGUEM A CASA
CONFINATS, LLAVORS
SERÀ VIRTUAL.

No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals,
càmeres de vídeo,

EXAMEN 4:            26%
(examen pràctic).
EXAMEN PRESENCIAL
TRET QUE ESTIGUEM
A CASA CONFINATS,
LLAVORS SERÀ
VIRTUAL.

No es pot
utilitzar cap
dispositiu
(mòbils, càmeres
digitals, càmeres
de vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.

Qualsevol
sistema de còpia
o intent de còpia
comporta el
suspens
d'aquest
examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

2020-21



17.
JUNY

realització de
l'examen.

Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
Quins temes entren per
aquest examen?
Del tema 3 els arbre de
decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus d’autoritat,
quatre temps dels directius i
estils de direcció.

 
DATA: 16 de juny. La data la
estableix la FDET. Veure
calendari d’exàmens del
mes de juny 2021.
 
VALOR: 26%.
 
Horari: de 15 a 18 hores. Ja
veurem com està la

etc.) durant la
realització de
l'examen.

Qualsevol sistema de
còpia o intent de
còpia comporta el
suspens d'aquest
examen.
No es podrà consultar
ni els apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art. 3.1
de la normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves d’avaluació,
mitjans no permesos
o mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent relacionat
amb la prova i/o porti
aparells electrònics
no permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a
les conseqüències
previstes en aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de règim
intern de la UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero.
No s'ajornen les dates
de les proves escrites.

 
Quins temes entren per
aquest examen?
Del tema 3 els arbre de
decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus d’autoritat,
quatre temps dels directius i
estils de direcció.

 
DATA: 16 de juny. La data la
estableix la FDET. Veure
calendari d’exàmens del
mes de juny 2021.
 
VALOR: 26%.
 
Horari: de 15 a 18 hores. Ja

4.35

D’acord amb
l’art. 3.1 de la
normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant
no pot utilitzar,
en cap cas,
durant la
realització de les
proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que
utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb
la prova i/o porti
aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de
règim intern de
la UdL.
Si l'alumne no es
presenta
obtindrà la
qualificació de
zero. No
s'ajornen les
dates de les
proves escrites.

 
Quins temes entren
per aquest examen?
Del tema 3 els arbre de
decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus
d’autoritat, quatre temps
dels directius i estils de
direcció.

 
DATA: 16 de juny. La
data la estableix la
FDET. Veure calendari
d’exàmens del mes de
juny 2021.
 
VALOR: 26%.

5.35

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

2020-21



pandèmia. Igual acabem fent
grups més reduïts i cada grup
tindrà el seu horari
 
Aules: -1.02 i -1.03 FDET. O
bé, es determinarà quan
arribi el moment. S’intentarà
que siguin les més grans de
la Universitat: 3.01 o bé 3.02
Edifici Polivalent.
 
 
TEMES: 3, 4 I 5.

 
La nota final es
calcula de la
següent manera:

NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1 x
24% + EX2 x 26% + EX3 x
24% + EX4 x 26%
 
No hi ha setmana de
recuperació d’exàmens
suspesos. Ni es pot fer un
treball addicional per poder
aprovar l’assignatura.
 
L’única manera d’aprovar
l’assignatura és realitzant
com a mínim 3 dels 4
exàmens proposats,
escoltant les
videoconferències i
assistint presencialment a
classe (si no estem
confinats).
 
IMPORTANT !!!!
Tot i que si feu 3 exàmens
(és recomanable fer els 4
exàmens) us posaré nota
final d’aquesta assignatura si
un alumne no es presenta a
una prova i per tant no la
realitza llavors obtindrà la
qualificació de zero i perdrà
el percentatge d’aquell
examen (no es
redistribueixen els
percentatges en funció dels
exàmens que s’ha presentat,
directament el perd). No
s’ajornen les dates de les
proves o exàmens.
 

La nota final es
calcula de la
següent manera:

NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1 x

veurem com està la
pandèmia. Igual acabem fent
grups més reduïts i cada grup
tindrà el seu horari
 
Aules: -1.02 i -1.03 FDET. O
bé, es determinarà quan
arribi el moment. S’intentarà
que siguin les més grans de
la Universitat: 3.01 o bé 3.02
Edifici Polivalent.
 
 
TEMES: 3, 4 I 5.

 
La nota final es
calcula de la
següent manera:

NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1 x
24% + EX2 x 26% + EX3 x
24% + EX4 x 26%
 
No hi ha setmana de
recuperació d’exàmens
suspesos. Ni es pot fer un
treball addicional per poder
aprovar l’assignatura.
 
L’única manera d’aprovar
l’assignatura és realitzant
com a mínim 3 dels 4
exàmens proposats,
escoltant les
videoconferències i
assistint presencialment a
classe (si no estem
confinats).
 
IMPORTANT !!!!
Tot i que si feu 3 exàmens
(és recomanable fer els 4
exàmens) us posaré nota
final d’aquesta assignatura si
un alumne no es presenta a
una prova i per tant no la
realitza llavors obtindrà la
qualificació de zero i perdrà
el percentatge d’aquell
examen (no es
redistribueixen els
percentatges en funció dels
exàmens que s’ha presentat,
directament el perd). No
s’ajornen les dates de les
proves o exàmens.
 
La nota final es calcula de la
següent manera:
NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1 x

 
Horari: de 15 a 18
hores. Ja veurem com
està la pandèmia. Igual
acabem fent grups més
reduïts i cada grup
tindrà el seu horari
 
Aules: -1.02 i -1.03
FDET. O bé, es
determinarà quan arribi
el moment. S’intentarà
que siguin les més
grans de la Universitat:
3.01 o bé 3.02 Edifici
Polivalent.
 
 
TEMES: 3, 4 I 5.

 
La nota final es
calcula de la
següent
manera:

NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1
x 24% + EX2 x 26% +
EX3 x 24% + EX4 x 26%
 
No hi ha setmana de
recuperació
d’exàmens suspesos.
Ni es pot fer un treball
addicional per poder
aprovar l’assignatura.
 
L’única manera
d’aprovar l’assignatura
és realitzant com a
mínim 3 dels 4
exàmens proposats,
escoltant les
videoconferències i
assistint
presencialment a
classe (si no estem
confinats).
 
IMPORTANT !!!!
Tot i que si feu 3
exàmens (és
recomanable fer els 4
exàmens) us posaré
nota final d’aquesta
assignatura si un
alumne no es presenta
a una prova i per tant no
la realitza llavors
obtindrà la qualificació
de zero i perdrà el
percentatge d’aquell

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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24% + EX2 x 26% + EX3 x
24% + EX4 x 26%
 

24% + EX2 x 26% + EX3 x
24% + EX4 x 26%
 

examen (no es
redistribueixen els
percentatges en funció
dels exàmens que s’ha
presentat, directament
el perd). No s’ajornen
les dates de les proves
o exàmens.
 

La nota final es
calcula de la
següent
manera:

NOTA FINAL DE
L’ASSIGNATURA: EX1
x 24% + EX2 x 26% +
EX3 x 24% + EX4 x
26%
 
 

18 TUTORIES TUTORIES 4.30  3.65

TOTAL   60  90

Dates

(Setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

 

(2) HTP = Hores de Treball Presencial          (3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

Sistema d'avaluació

Sistema d’Avaluació

1. Hi han 4 exàmens: dos online i dos presencials.
2. No hi ha setmana de recuperació d’exàmens suspesos. Ni es pot fer un treball addicional per poder

aprovar l’assignatura. L’única manera d’aprovar l’assignatura és realitzant com a mínim 3 dels 4
exàmens proposats i escoltant i participant de les videoconferències i les classes presencials.

Exemple: si un alumne realitza tres exàmens i obté, un cop realitzats els tres exàmens i aplicats els
percentatges pertinents, una qualificació de 7 pot decidir fer o no fer el quart examen, no té l’obligació de
fer-lo. A la seva acta li quedarà la nota de 7 (notable). Si volgués més nota hauria de fer el quart examen.
També ha de tenir clar que si no realitza el quart examen perdrà el percentatge associat a ell. Els
percentatges de cada examen ja estan estipulats i l’alumne que no es presenti a un d’ells perd el
percentatge. No hi ha redistribució de percentatges.

3. Si l’alumne no es presenta a la prova i per tant, no la realitza llavors obtindrà la qualificació de zero i perdrà el
percentatge de l’examen no presentat.

4. No s’ajornen les dates de les proves o exàmens.

 

 

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA VERSUS AVALUACIÓ ALTERNATIVA

 

AVALUACIÓ CONTINUA
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Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions

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 1: (examen
teòric tipus test).
 
EXAMEN VIRTUAL.
PREGUNTA
CORRECTA: 1 PUNT.
PREGUNTA ERRÒNIA: -
0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTS.
De cada pregunta
només hi ha una
resposta correcta.
Nota: hi hauran
preguntes test on
trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar
(entendre i reflexionar
els apunts i llavors
prendre la decisió)
abans de marcar la
resposta correcta.
Només hi haurà una
resposta correcte.
 
EXAMEN TIPUS TEST.
EXAMEN TEÒRIC: 24%.
 
TEMES: 1, 2, 3. Tots els
apartats sense
excepcions.
 
Accés lliure a les
preguntes des de l'índex
de continguts. (Hi haurà
botons de 'Següent' i
'Anterior' a cada pàgina
de navegació.)
Durada: 40 minuts.
20 preguntes.

24%
DATA: 23 d’abril.
 
ONLINE
HORARI :
 
ADE 1. DE 9 A 10
HORES.
 
ADE 2.
DE 9.05 A 10.05
HORES
 
ADE 3. DE 9.10 A
10.10 HORES.
 
TEMES: 1, 2, 3. Tots
els temes sencers
sense excepcions.
Els apartats que hi
han exercicis també
es poden preguntar
però a nivell teòric.
Per exemple, es pot
preguntar que es un
VAN, interpretar un
determinat rati, les
parts d’un arbre de
decisió, etc., sense
fer cap càlcul.
 
 

EXAMEN 1:
No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals, càmeres
de vídeo, etc.) durant la
realització de l'examen.
 
Qualsevol sistema de
còpia o intent de còpia
comporta el suspens
d'aquest examen.
 
No es podrà consultar ni
els apunts, ni els exercicis
...res.
 
D’acord amb l’art. 3.1 de
la normativa d’avaluació
de la UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap cas,
durant la realització de
les proves d’avaluació,
mitjans no permesos o
mecanismes fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent
relacionat amb la prova
i/o porti aparells
electrònics no permesos,
haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a les
conseqüències previstes
en aquesta normativa o
en qualsevol altra
normativa de règim intern
de la UdL.
 
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero. No
s'ajornen les dates de les
proves escrites.
 

No hi ha setmana de
recuperació
d’exàmens
suspesos. ni es pot
fer un treball
addicional per poder
aprovar
l’assignatura.
 
L’única manera
d’aprovar
l’assignatura és
realitzant com a
mínim 3 dels 4
exàmens proposats
i escoltant les
videoconferències
enregistrades.
Exemple: si un
alumne realitza tres
exàmens i obté, un
cop realitzats els tres
exàmens, una
qualificació de 7 pot
decidir fer o no fer el
quart examen, no té
l’obligació de fer-lo.
A la seva acta li
quedarà la nota de 7
(notable). Si volgués
més nota hauria de
fer el quart examen.
 
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 o
exàmens.
 

EXAMEN 2
EXAMEN PRESENCIAL
No es pot utilitzar cap
dispositiu (mòbils,
càmeres digitals, càmeres
de vídeo, etc.) durant la
realització de l'examen.
 
Qualsevol sistema de
còpia o intent de còpia
comporta el suspens
d'aquest examen.
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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.

No es podrà consultar ni
els apunts, ni els exercicis
...res.
 
D’acord amb l’art. 3.1 de
la normativa d’avaluació
de la UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap cas,
durant la realització de
les proves d’avaluació,
mitjans no permesos o
mecanismes fraudulents.
L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent
relacionat amb la prova
i/o porti aparells
electrònics no permesos,
haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i
quedarà subjecte a les
conseqüències previstes
en aquesta normativa o
en qualsevol altra
normativa de règim intern
de la UdL.
 
Si l'alumne no es
presenta obtindrà la
qualificació de zero. No
s'ajornen les dates de les
proves escrites.
 
VALOR: 26%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
 
Què heu d’estudiar de
cada tema?
 
Del TEMA 1:
Els exercicis
quantitatius que hem
sobre l’apartat 1.2. del
programa: VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA: ratis, VAN,
TIR i PAY-BACK.
Els exercicis qualitatius
que hem fet tant a la
classe dels ordinadors
com a l’aula docent sobre
l’apartat 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILITAT
SOCIAL DE L’EMPRESA.
Del TEMA 2:
Els exercicis qualitatius
que hem fet sobre els
apartats:

2.1. L’EMPRESARI
DES D’UN PUNT DE

26%
DATA: dia 28 i 30
Abril, en horari de
classe de les
anomenades classe
de teoria. Cada grup
al seu horari de les
classes de teoria.
 
DIA 28:
GRUP 1 ADE. MATÍ.
GRUP TARDA.
 
DIA 30:
GRUP 2 ADE. MATÍ.
 

EXAMEN 2
26% (examen pràctic).
EXAMEN PRESENCIAL.
VALOR: 26%.
 
TEMES: 1, 2, 3.
 
Què heu d’estudiar de
cada tema?
 
Del TEMA 1:
Els exercicis
quantitatius que hem fet
sobre l’apartat 1.2. del
programa: VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA: ratis, VAN,
TIR i PAY-BACK.
Els exercicis qualitatius
que hem fet sobre
l’apartat 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILITAT
SOCIAL DE L’EMPRESA.
Del TEMA 2:
Els exercicis qualitatius
que hem fet sobre els
apartats:

2.1. L’EMPRESARI
DES D’UN PUNT DE
VISTA TEÒRIC.
2.2.   L’EMPRESARI
EN LA PRÀCTICA

Del TEMA 3:
Del tema 3 tot menys
arbres de decisió.
Han d’estudiar del tema
3:

5 CRITERIOS DE
DECISIÓN,
criterios de
decisión en
ambiente de
incertidumbre.
JUEGO DE SUMA
CERO,
decisiones
competitivas o en
conflicto

Nota: del tema 3 no es
preguntaran els arbres de

No hi ha setmana de
recuperació
d’exàmens
suspesos. ni es pot
fer un treball
addicional per poder
aprovar
l’assignatura.
L’única manera
d’aprovar
l’assignatura és
realitzant com a
mínim 3 dels 4
exàmens proposats
i escoltant les
videoconferències
enregistrades.
Exemple: si un
alumne realitza tres
exàmens i obté, un
cop realitzats els tres
exàmens, una
qualificació de 7 pot
decidir fer o no fer el
quart examen, no té
l’obligació de fer-lo.
A la seva acta li
quedarà la nota de 7
(notable). Si volgués
més nota hauria de
fer el quart examen.
 
Si l’alumne no es
presenta a la prova i
per tant no la realitza
llavors obtindrà la
qualificació de zero  i
perdrà el percentatge
de l’examen no
presentat..
 
No s’ajornen les
dates de les proves o
exàmens.
 

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions
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VISTA TEÒRIC.
2.2.   L’EMPRESARI
EN LA PRÀCTICA

Del TEMA 3:
Del tema 3 tot menys
arbres de decisió.
Han d’estudiar del tema
3:

5 CRITERIOS DE
DECISIÓN,
criterios de
decisión en
ambiente de
incertidumbre.
JUEGO DE SUMA
CERO,
decisiones
competitivas o en
conflicto

Nota: del tema 3 no es
preguntaran els arbres de
decisió però la resta del
tema 3 entra tot.
 

decisió però la resta del
tema 3 entra tot.
 

Capacitat
d’anàlisi i síntesi.
 
Capacitat de
crítica i autocrítica.
 

EXAMEN 3:
EXAMEN SERÀ
VIRTUAL (ONLINE).
 
Examen Teòric 2.
 
Temes 4, 5, 6 i 7.
 
Valor: 24%.
PREGUNTA CORRECTA:
1 PUNT.
PREGUNTA ERRÒNIA: -
0.25 PUNTS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0 PUNTS.
 

24%
 
DATA:

TERCER EXAMEN: TEST
Examen Teòric 2.
Nota: hi hauran
preguntes test on
trobareu la seva
resposta de l’estudi dels
apunts i d’altres que les
haureu de raonar
(entendre i reflexionar
els apunts i llavors
prendre la decisió)
abans de marcar la
resposta correcta.
Només hi haurà una
resposta correcte.

No es pot utilitzar
cap dispositiu
(mòbils, càmeres
digitals, càmeres
de vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.
Qualsevol sistema
de còpia o intent
de còpia comporta
el suspens
d'aquest examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art.
3.1 de la
normativa

Si l’alumne no es
presenta a la prova
obtindrà la
qualificació de zero.
 
No s’ajornen les
dates de les proves.
 
NO HI HA SETMANA
DE RECUPERACIÓ
D’EXAMENS
SUSPESOS NI ES
POT FER UN

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions
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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.

Accés lliure a les
preguntes des de l'índex
de continguts. (Hi haurà
botons de 'Següent' i
'Anterior' a cada pàgina
de navegació.)
Nombre de preguntes: 28.
Durada: 55 minuts.
 
Les notes es publiquen
en format Excel a
“recursos” del campus
virtual. Mireu la nota
acumulada després
d’haver realitzar 3
exàmens i en el cas que
tingueu una nota de 5 o
superior decidiu si veniu
a fer el quart i últim
examen o no.
 

DIA 27 DE MAIG,
CADASCÚ AL SEU
HORARI DE
CLASSE:
GRUP 1 ADE. MATÍ.
GRUP TARDA.
GRUP 2 ADE. MATÍ.
 

d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que
utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb la
prova i/o porti
aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta normativa
o en qualsevol
altra normativa de
règim intern de la
UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà
la qualificació de
zero. No s'ajornen
les dates de les
proves escrites.

 
VALOR: 24%.
 
TEMES: 4, 5, 6 I 7.
 

TREBALL
ADDICIONAL PER
PODER APROVAR
L’ASSIGNATURA.
 
Les notes es
publiquen en format
Excel a “recursos”
del campus virtual.
Mireu la nota
acumulada després
d’haver realitzar 3
exàmens i en el cas
que tingueu una
nota de 5 o superior
decidiu si veniu a fer
el quart i últim
examen o no.
 

EXAMEN 4:
 
NO ÉS OBLIGATORI. ÉS
PRESENCIAL
 
EXAMEN 4:               26%
(examen pràctic).
EXAMEN PRESENCIAL
TRET QUE ESTIGUEM A
CASA CONFINATS,
LLAVORS SERÀ
VIRTUAL.

26%
 
 

 
EXAMEN 4: 26%
(examen pràctic).
EXAMEN
PRESENCIAL TRET
QUE ESTIGUEM A
CASA CONFINATS,
LLAVORS SERÀ
VIRTUAL.

No es pot
utilitzar cap
dispositiu
(mòbils,
càmeres
digitals,
càmeres de

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions
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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.

No es pot utilitzar
cap dispositiu
(mòbils, càmeres
digitals, càmeres
de vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.

Qualsevol sistema
de còpia o intent
de còpia comporta
el suspens
d'aquest examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb l’art.
3.1 de la
normativa
d’avaluació de la
UdL, l’estudiant no
pot utilitzar, en cap
cas, durant la
realització de les
proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant que
utilitzi qualsevol
mitjà fraudulent
relacionat amb la
prova i/o porti
aparells
electrònics no
permesos, haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta normativa
o en qualsevol
altra normativa de
règim intern de la
UdL.
Si l'alumne no es
presenta obtindrà
la qualificació de
zero. No s'ajornen
les dates de les
proves escrites.

 
Quins temes entren per
aquest examen?
Del tema 3 els arbre de

vídeo, etc.)
durant la
realització de
l'examen.

Qualsevol
sistema de
còpia o intent
de còpia
comporta el
suspens
d'aquest
examen.
No es podrà
consultar ni els
apunts, ni els
exercicis ...res.
D’acord amb
l’art. 3.1 de la
normativa
d’avaluació de
la UdL,
l’estudiant no
pot utilitzar, en
cap cas, durant
la realització
de les proves
d’avaluació,
mitjans no
permesos o
mecanismes
fraudulents.
L’estudiant
que utilitzi
qualsevol mitjà
fraudulent
relacionat amb
la prova i/o
porti aparells
electrònics no
permesos,
haurà
d’abandonar
l’examen o la
prova, i
quedarà
subjecte a les
conseqüències
previstes en
aquesta
normativa o en
qualsevol altra
normativa de
règim intern de
la UdL.
Si l'alumne no
es presenta
obtindrà la
qualificació de
zero. No
s'ajornen les

EXAMEN 4:
 
NO ÉS OBLIGATORI. ÉS
PRESENCIAL
 
Examen Pràctic 2.
 
Valor: 26% nota final.
 
Quins temes entren per
aquest examen?

Del tema 3 els
arbres de decisió
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus
d’autoritat, quatre
temps dels
directius i estils
de direcció.

 
 

Cada estudiant ha
de fer el seu
examen sense
copiar. No poden
haver dues imatges
de dos o més
estudiants iguals.
Això comportaria
obtenir una nota de
zero.
 
Qualsevol sistema
de còpia o que
sembli que heu
copiat us portarà a
obtenir una nota de
zero.
 
No hi ha setmana de
recuperació
d’exàmens
suspesos. ni es pot
fer un treball
addicional per poder
aprovar
l’assignatura.
L’única manera
d’aprovar
l’assignatura és
realitzant com a
mínim 3 dels 4
exàmens proposats
Exemple: si un
alumne realitza tres
exàmens i obté, un
cop realitzats els tres
exàmens, una
qualificació de 7 pot
decidir fer o no fer el
quart examen, no té
l’obligació de fer-lo.
A la seva acta li
quedarà la nota de 7
(notable). Si volgués
més nota hauria de
fer el quart examen.
 
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

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions
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decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus d’autoritat,
quatre temps dels
directius i estils de
direcció.

 
DATA: 16 de juny. La
data la estableix la
FDET. Veure calendari
d’exàmens del mes de
juny 2021.
 
VALOR: 26%.
 
Horari: de 15 a 18 hores.
Ja veurem com està la
pandèmia. Igual acabem
fent grups més reduïts i
cada grup tindrà el seu
horari
 
Aules: -1.02 i -1.03 FDET.
O bé, es determinarà
quan arribi el moment.
S’intentarà que siguin les
més grans de la
Universitat: 3.01 o bé 3.02
Edifici Polivalent.
 
 
TEMES: 3, 4 I 5.

 
 

dates de les
proves
escrites.

 
Quins temes entren
per aquest examen?
Del tema 3 els arbre
de decisió.
Tema 4. PERTS.
Tema 5. Tipus
d’autoritat, quatre
temps dels directius i
estils de direcció.

 
DATA: 16 de juny. La
data la estableix la
FDET. Veure
calendari d’exàmens
del mes de juny 2021.
 
VALOR: 26%.
 
Horari: de 15 a 18
hores. Ja veurem com
està la pandèmia.
Igual acabem fent
grups més reduïts i
cada grup tindrà el
seu horari
 
Aules: -1.02 i -1.03
FDET. O bé, es
determinarà quan
arribi el moment.
S’intentarà que siguin
les més grans de la
Universitat: 3.01 o bé
3.02 Edifici Polivalent.
 
 
TEMES: 3, 4 I 5.
 

dates de les proves o
exàmens.
Les notes es
publiquen en format
Excel a “recursos”
del campus virtual.
Mireu la nota
acumulada després
d’haver realitzar 3
exàmens i en el cas
que tingueu una
nota de 5 o superior
decidiu si veniu a fer
el quart i últim
examen o no.

 

TOTAL  100%   

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris

% sobre la nota final
d’aquesta

assignatura
Dates Observacions

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 4 exàmens (dos online i dos presencials).

a. Cada examen i exercici avaluable té un pes específic:

EX1:   24% (examen teòric tipus test online).
EX2:   26% (examen pràctic presencial).
EX3:   24% (examen teòric tipus test online).
EX4:   26% (examen pràctic presencial). NO és obligatori realitzar l’examen 4.

No hi ha setmana de recuperació d’exàmens suspesos. Ni es pot fer un
treball addicional per poder aprovar l’assignatura. L’única manera d’aprovar
l’assignatura és realitzant com a mínim 3 dels 4 exàmens proposats.
Exemple: si un alumne realitza tres exàmens i obté, un cop realitzats els tres
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exàmens, una qualificació de 7 pot decidir fer o no fer el quart examen, no té
l’obligació de fer-lo. A la seva acta li quedarà la nota de 7 (notable). Si volgués
més nota hauria de fer el quart examen.

 

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

NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA: EX1 x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

 

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. Cada prova 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.

3. La prova o activitat que no presenteu tindrà una qualificació de zero.
4. No hi haurà recuperacions, ni treballs, ni exàmens addicionals per recuperar els suspens d’una prova en

concret.
5. No hi ha examen final de l’assignatura.
6. 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.

7. 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.

8. Les notes es publiquen en format Excel a “recursos” del campus virtual. Mireu la nota acumulada després
d’haver realitzar 3 exàmens i en el cas que tingueu una nota de 5 o superior decidiu si veniu a fer el quart i
últim examen o no.

 

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 febrer 2014 s'indica en l'apartat 13 el següent:

"L'estudiant que no pugui concórrer a les proves d'avaluació que es trobin enunciades i programades a la guia
docent de l'assignatura o, si és el cas, a la web del grau o màster-, o en les proves finals, per algun els motius que
s'exposen a continuació, tindrà dret a que el professor o professora responsable de l'assignatura fixi 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.

c) Per mort 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, prèvia justificació d'aquest fet
davant del professorat responsable.

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

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.

 

Ens heu d’enviar per email (escanejar la part del contracte on s’especifica l’horari) els papers sol·licitats abans del
30 de març del 2021.

 

Aquesta prova consistirà en:

La realització d’UN EXAMEN teòric _ pràctic.
No serà tipus test.
DATA: 16 de juny. La data la estableix la FDET. Veure calendari d’exàmens del mes de juny 2021.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

CASTILLO CLAVERO, ANA MARIA; ABAD GUERRERO, ISABEL MARÍA; RASTROLLO HORRILLO, MARÍA
ÁNGELES (2013). Casos Prácticos de administración y dirección de empresas. Pirámide.

 

Prácticas de la gestión empresarial / Julio García del Junco ... [et al.]

 Llibre | McGraw Hill | 2000

Cómo crear y hacer funcionar una empresa : [conceptos e instrumentos] / María de los Ángeles Gil Estallo ;
con la colaboración de Fernando Giner de la Fuente

Gil Estallo, María de los Ángeles

 Llibre | ESIC | 2010 | 8a ed. rev. y act.

 

Cómo crear y hacer funcionar una empresa : casos prácticos / María de los Ángeles Gil Estallo ... [et al.]

 Llibre | ESIC | 1996 | 2ª ed. rev. y actualizada

Problemas de economía de la empresa / coordinadores: Enrique Martín Armario, José Luis Galán González
; autores: Carmen Barroso Castro, Francisco José Cossío Silva

Barroso Castro, Carmen

 Llibre | Pirámide | 1996
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http://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1298678__SPr%C3%A1cticas de la gesti%C3%B3n empresarial__Orightresult__X7?lang=cat&suite=def
http://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1271471__Sgil estallo__Orightresult__X4?lang=cat&suite=def
http://discovery.udl.cat/iii/encore/plus/C__SGil Estallo%2C Mar%C3%ADa de los %C3%81ngeles__Orightresult?lang=cat&suite=def
http://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1072356__Sgil estallo__Orightresult__X4?lang=cat&suite=def
http://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1080051__Sproblemas de econom%C3%ADa__Orightresult__X6?lang=cat&suite=def
http://discovery.udl.cat/iii/encore/plus/C__SBarroso Castro%2C Carmen__Orightresult?lang=cat&suite=def


Factoría de economía de la empresa : problemas y test resueltos / coordinador, Manuel García Rodríguez ;
Mariluz Fernández Alles, Inmaculada Maeztu Herrera, Antonio Martín Prius

García Rodríguez, Manuel,

 Llibre | Pirámide | 2018 | 2ª edición

Curso de economía de la empresa : introducción / Eduardo Pérez Gorostegui catedrático de Organización
de empresas (UNED)

Pérez Gorostegui, Eduardo, autor

 Llibre | Editorial Universitaria Ramón Areces, | 2017

 
Problemas de economía de la empresa / Laura Guitart Tarrés, Ana Nuñez Carballosa

Guitart Tarrés, Laura

 Llibre | Edicions Universitat de Barcelona | 2000

 

Recursos

Des de Biblioteca i Documentació teniu accés a recursos especialitzats en temes econòmics, tant des del
Cercatot, com dins l’apartat Bases de dades, matèria Economia i empresa. Us en destaquem:

DUNS. Base de dades amb informació de les principals empreses espanyoles i portugueses per ventes. Conté
informació comercial i financera de 100.000 empreses espanyoles i 20.000 empreses portugueses. Per accedir-hi
cal que ens demaneu les contrasenyes.

Econlit. Base de dades bibliogràfica feta per l'American Economic Association, que inclou els articles de gran
quantitat de revistes d’economia, que cobreixen tant l’economia teorica i aplicada.

Emerald Insight. Base de dades que inclou les referències d’articles, llibres i estudis de casos especialitzats en
economia, empresarials, enginyeria, informàtica i ciències socials.

Factiva. Base de dades internacional produîda per Dow Jones que proporciona informació econòmica i financera.

RePEc. Research Papers in Economics. Iniciativa feta per voluntaris que recullen la investigació que està
disseminada sobre economia i temes afins per a promoure la comunicació acadèmica.

The Sales & marketing source NOVETAT!. Base de dades de referències bibliogràfiques que inclou el text
complet de documents sobre vendes i màrqueting.

Sabi. Base de dades per a la recerca d’empreses espanyoles i portugueses. Per accedir-hi cal que us identifiqueu
com a que pertanyeu a la Universitat de Lleida i desprès posar les contrasenyes personals de la UdL.

Trobareu aquests i molts més recursos dins la biblioguia temàtica especialitzada: Administració i Direcció
d’Empreses
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