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Subject's general information

Subject name Production Management

Code 102117

Semester 1r Q Avaluació Continuada

Typology Obligatòria

ECTS credits 6

Theoretical credits 0

Practical credits 0

Coordination Rosa M Florensa

Department Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Català

Distribution of credits Rosa Maria Florensa Guiu

Office and hour of
attention

Dijous i divendres de 13:00-15:00. 
Despatx 0.17 de la Facultat de Dret i Economia
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Rosa Maria Florensa Guiu

Subject's extra information

Aquesta assignatura que requereix un treball continuat durant tot el semestre a fi d'assolir els objectius plantejats.
Es requereix pensament crític i capacitat d'abstracció.
Without translate-

Es poden trobar reculls dels materials didàctics al Campus Virtual: http://cv.udl.cat

- Esquemes dels apunts
- Col•lecció d’enunciats d’exercicis
- Articles i publicacions
- Materials i recursos complementaris necessaris per desenvolupar correctament l’aprenentatge.

Es recomana visitar de manera freqüent l'espai del Campus Virtual associat a l'assignatura ja que s'hi anuncia tota
la informació corresponent i s'hi publicaran els avisos.

Amb independència de l’horari de tutories establert, sempre podeu enviar un correu electrònic a la professora per
concretar una tutoria un dia concret a una hora determinada.

Una bona forma d’enfocar l’estudi d’aquesta assignatura és la següent:

- Seguir les explicacions realitzades per la professora i anar configurant els vostres apunts.
- Fer els exercicis plantejats al final de cada tema
- Llegir regularment els apunts i els materials dels diferents temes que s’aniran facilitant mitjançant el campus
virtual.
- Realitzar consultes bibliogràfiques per ampliar o per tal de fer èmfasi en els conceptes fonamentals que s’han de
comprendre i retenir.
- Relacionar els continguts teòrics que s’han après amb el món real.

Learning objectives

see competences

Competences

Degree-specific competences

Applied knowledge of business organization.

Goals

To understand what is the nature of the Production and Operations Management in any organization,
its historical evolution and interaction function with other areas of operations of the company.
Acquire the skills and techniques associated with the logistics configurations and strategies location
and space distribution. 
Know the main techniques for controlling and improving the quality

Basic knowledge of production and manufacturing systems.

Goals

Understand the process of planning, scheduling and production control in their decision-making
levels: long, medium and short term.
Understand the main tools for inventory management and application of queuing theory in the
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process.

 

Degree-transversal competences 

Ability to consider the socio-economical context and sustainability criteria in engineering solutions.

Goals

Identify mechanisms of change applicable in production and operations subsystems based on
innovation, technology and application of knowledge 
Interpret Operations Management as a discipline applicable to the manufacture of goods and
provision of services in all types of business and organization

Ability to plan and organise personal work.

Goals

Awareness of the need to consider any capacity planning level.
Acquire the skills to make production plans, tactical and operational capacity.
Establish strategies for organizing the jobs of workers and time machines.

Ability to integrate within a company structure.

Goals

Understand the influence of programming in production settings. operations, design master plans for
planning and organizing materials.
Ability to plan, schedule and control projects.

Subject contents

1.-Production and Company 
1.1. - Company as system
1.2. - Subsystems.
1.3. - Business Strategy
1.4. - Production
1.5. - Organization of production
1.6. - Contributions to the organization of production
1.7. - Product, productivida and processes
1.8. - Operations Strategy
1.9. - Planning, control production subsystem
 
2.-Capacity and performance measures
2.1. - Long-term capacity
2.2. - Capacity Management.
2.3.- Techniques capacity assessment
 
3.-Queuing theory
3.1. - Service companies
3.2. - Characteristics of waiting linias
3.3. - Application of queuing models to system design

4.-Instruments Quality Management
4.1. - Historical stages of quality management.
4.2. - The ISO 9001:2008 and the EFQM
4.3. - Costs of quality and non-quality
4.4. - Quality Control
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4.5. - Statistical Process Control
4.6. - Control Charts
4.7. - Acceptance Sampling
4.8. - Continuous improvement (kaizen)

5.-Processes, location and plant layout
5.1. - Types of processes
5.2. - Causes of location decisions
5.3. - Theories and methods for the optimal location of the company
5.4. - Techniques for resolving distribution problems in plant
5.5. - Balancing production and assembly lines
 
6.-Production planning and needs assessment
6.1. - Concept planning
6.2. - Master Plan Development
6.3. - Bowman Model
6.4. - Calculation of needs
6.5. - Management and Material Requirements Planning: MRPI.
6.6. - Manufacturing Resource Planning: MRP II
 
7.-Inventory Management
7.1.- Concept, function and types of inventories
7.2.- Inventory costs.
7.3.- Inventory Management Models

8.-Innovation and Technology
8.1. - Innovation vs technology.
8.2. - Concepts in the environment of innovation management.
8.3. - Characteristics of the companies continued success
8.4. - Manufacturing technology.

9.-Linear Programming
9.1. - Linear Programming. Linear inequalities with two variables
9.2. - Simplex Method
9.3. - Karmarkar algorithm
 
10.- Programming and project management.
10.1. - Programming methods (PERT, GANTT)
10.2. - Study design and methods of working times
10.3. - Analyze of times: timing, mostreo work.
10.4. - Predetermined times. Assigning machines.

Methodology

Setmana Descripció:
Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)
Activitat treball autònom

HTNP
(3)

(Hores)

Setmana
1

Presentació.
Tema 1
 

Presentació de l’assignatura.
Lliçó magistral

2
Comprensió dels apunts i
del programa

3

Setmana
2

Tema 2
Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució de casos

6
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Setmana
3

Tema 2
Lliçó magistral i problemes
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4 Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
4

Tema 3
Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
5

Tema 4
Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
6

Tema 4
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
7

Tema 5
Lliçó magistral. Plantejament de
problemes i Resolució de casos

4

Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis
Preparació Exercicis i
Casos 1

6

Setmana
8

Tema 5
Plantejament de problemes i Resolució
de casos
Tutoria

4

Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis
Preparació Exercicis i
Casos 1
Plantejament  de dubtes

4

Setmana
9

Prova de teoria   i
pràctica  (PTP)

Examen escrit individual 2 Preparació de l’examen 6

Setmana
10

Tema 6
Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4

Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis
Lliurament  Exercicis i
Casos 1

6

Setmana
11

Tema 7
Plantejament de problemes i Resolució
de casos
Lliçó magistral i problemes.

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
12

Tema 7
Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
13

Tema 8
 

Plantejament de problemes i Resolució
de casos.

2
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

3

Setmana
14

Tema 9

Lliçó magistral i problemes
Plantejament de problemes i Resolució
de casos
.

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

6

Setmana
15

Tema 9
Tema 10

Lliçó magistral i problemes.
Plantejament de problemes i Resolució
de casos

4
Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis

3

Setmana
16

Tema 10
Plantejament de problemes i Resolució
de casos.
Tutoria conjunta

3

Comprensió dels apunts i
resolució d’exercicis.
Preparació i lliurament
Exercicis i Casos 2.

3

Setmana Descripció:
Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)
Activitat treball autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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Setmana
17/18

Prova de teoria i
pràctica 2 (PTP)

Examen escrit individual 2 Preparar examen 5

TOTAL   60  90 

Setmana 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 

 

Evaluation

Avaluació

 

Activitats
d'Avaluació

Criteris % Dates
O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

PTP 1 (Prova de
teoria i pràctica 1)

Temes
1 al 5

35% Setmana 7 O I
És obligatori aprovar aquesta prova
Es pot recuperar

PTP 2 (Prova de
teoria i pràctica 2)

Temes
6 al 10

35% Setmana 16 O I
És obligatori aprovar aquesta prova
Es pot recuperar

Exercici i cas pràctic
1

 15% Setmana 8 O G
És obligatori lliurar correctament aquesta
activitat en temps i forma.
No es pot recuperar

Exercici i cas pràctic
2

 
 
 

15%
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O
 
 

G
 
 

És obligatori lliurar correctament aquesta
activitat en temps i forma.
No es pot recuperar

Exercicis voluntaris  
Arrodonir
nota

Setmanes 9 i 17
respectivament

V I El lliurament és voluntari

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

Aclariments

L’assignatura de Direcció de la Producció serà avaluada únicament mitjançant avaluació contínua.

 

L’avaluació continua consisteix en que l’alumne obtingui notes de 4 d'activitats, procedents de: 2 proves escrites i
els lliuraments de dos Exercicis/Casos pràctics.

 

Per tant, per superar aquesta assignatura S'HAN D'APROVAR LES 4 ACTIVITATS, tenint present:
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a) La realització de 2 proves escrites que avaluaran el contingut del programa. La primera prova serà dels temes 1,
2, 3, 4 i 5. La segona prova dels temes 6, 7, 8, 9 i 10 (variable en funció del ritme)

Cada prova escrita tindrà un pes del 35% en la nota final.

b) El lliurament dels Exercicis/Casos pràctics proposats es valoraran i tindran un pes per cada Exercici/Cas del
15% en la nota final.

L’arrodoniment de nota es pot aconseguir lliurant els exercicis voluntaris, l’arrodoniment es comptabilitzarà una
vegada s’hagi aprovat l’assignatura.

 

Avís important

1. És obligatori presentar les proves pràctiques proposades com a obligatòries en temps i forma. Cal
presentar-les correctament, no hi ha recuperació.

2. No s’ajornen les dates de les proves escrites: ni per malaltia, ni en cas que es tingui una altra assignatura
una altra prova escrita, ni per qualsevol altre motiu. Les dos proves escrites tenen un dia i una hora de
realització que us avisarem amb anticipació i per tant no es poden realitzar ni un altre dia ni una altra hora.
Hi ha examen final per recuperar les parts de la prova de teoria i pràctica (PTP) suspeses (nota <
5,00)

 

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

  A les proves escrites només es podrà portar el bolígraf i la calculadora (que no sigui programable)
  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

La nota final d’aquesta assignatura es calcularà fent la mitjana ponderada de les 4 notes dels quatre blocs
d’activitats segons els percentatges establert (veure la taula d’aquest apartat), superant l’assignatura amb una
nota igual o superior a 5 sobre 10, i sempre que s'hagin aprovat les 4 activitats prèviament.

 

De manera excepcional, si es segueix l’avaluació continuada, entre la PTP1 i PTP2, es podrà fer la mitja a
partir de 4,0, per aconseguir una nota igual o superior a 5,0 entre les dues parts (s'ha d'aconseguir almenys un
4,0).

Per tant, en cas de suspendre una PTP, tot i que de l’altra PTP s’hagi aconseguit una nota entre 4,0 i 5,0,
aquesta nota no es guardarà per fer mitja en la recuperació final. En aquesta situació s’han de recuperar
les dos parts, doncs tenen nota <5,0,
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