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Información general de la asignatura

Denominación CONTROL DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIO

Código 101321

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Grado en Turismo
(ADETUR)

4 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Derecho y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

4 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.4 3.6

Número de
grupos

3 3

Coordinación BUIXADERA MIRÓ, JORDI

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

(40% ) 60h presenciales 
(60%) 90h trabajo autónomo 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

CATALÁN

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BAIGOL GUILANYÀ, JOAN joan.baigol@udl.cat 6

BUIXADERA MIRÓ, JORDI jordi.buixadera@udl.cat 12

Información complementaria de la asignatura

En caso de discrepancia prevalece la versión en catalan

Objetivos académicos de la asignatura

El curs està dissenyat per que l’estudiant vagi aprofundint en el camp del Control de Gestió i Pressupostari  a partir
dels coneixements de que ja disposa, dels dos  cursos anteriors, dins del Pla d’estudis de GRAU en “Administració
i Direcció d’Empreses”.

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

Informar aportant conceptes i exemples en el control de gestió modern.
Instruir en la forma en que es posen en pràctica les idees i models que s’analitzen, mitjançant casos que
permetin situar a l’estudiant davant d’una realitat concreta sobre la que pot treballar. 
Informar aportant conceptes i exemples en el Control de Gestió i Pressupostari. En aquest sentit, el curs
recull les tendències actuals per reforçar les eines tradicionals en el control de gestió amb la incorporació de
eines de gestió i control de gestió modernes, com per exemple el Balanced Scorecard o Quadre de
Comandament Integral.
Influir a l’estudiant 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 que es poden trobar: planificant i posant
en funcionament la seva pròpia empresa, dirigint un equip de control  de gestió i/o d’elaboració i control del
pressupost.
Implicar a 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 controler. Que pensi abans d’actuar és important, però també ho es que actuï
eficaç i eficientment.
Inspirar a l’estudiant a seguir aprenent en el camp del Control de Gestió i Pressupostos a partir dels
conceptes, models i idees que aprendrà en aquest curs. Que llegeixi a diferents autors acadèmics i directius
de prestigi sobre Control de Gestió i Elaboració i Control Pressupostari en altres fonts i que segueixi
aprenent.
Perquè aprendre a Controlar la Gestió empresarial i, especialment, aprendre a elaborar i gestionar els
pressupostos empresarials és una cosa que pot portar al professional a reciclar-se contínuament i a millorar
els seus coneixements econòmico-empresarials  durant tota la seva vida activa com a professional. 

Sistema de evaluación

Prevalece la versión en català
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Aclariments

 

L’assignatura de CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI serà avaluada mitjançant
avaluació contínua.

Els examens es realitzaran a través del campus virtual.
Totes les proves es valoraran entre 0-100 punts, equivalent el 50 a l’aprovat.

No s’ajornen les dates de les proves escrites: ni per malaltia, ni per tenir altra prova escrita
d’una altra assignatura, ni per qualsevol altre motiu. Cada prova escrita té un dia i una hora

programada, i per tant, no es poden realitzar ni un altre dia ni una altra hora.
Les proves 1 i 3 es faran dins la franja reservada per a proves d’avaluació continuada per tots

els alumnes (matí i tarda).
Les proves 2 i 4 es faran en els dies i hores d'examen marcats en el calendari acadèmic.
La nota final de l’assignatura es calcula d’acord amb els percentatges indicats en la taula

anterior.
No hi haurà recuperacions ni exàmens addicionals per recuperar els suspens d’una prova en

concret.
Els test consistirant es dues parts:

Una part amb petits problemes on es demanarà que indiqueu un resultat (fruit dels
vostres càlculs). Si la resposta es correcta es puntuarà positivament i si és incorrecta

no es puntuarà (En aquest cas, la resposta incorrecta no descompta punts del test).

Una part de teoria amb preguntes Veritat o Fals i/o de resposta múltiple (1 correcta
entre 4 possibles). En aquest cas les preguntes errònies descompten. En el cas de les

de Veritat-Fals descompten el valor de ½ pregunta i en el cas de resposta múltiple ¼ del
valor de la pregunta.

 

El número de preguntes i les seves puntuacions es comunicaran amb anterioritat a l'examen a
través del campus virtual.

Les preguntes es repartiran aleatoriament entre els alumnes.
La puntuació de l'examen i la seva revisió la realitzarà directament l'alumne a través del

campus virtual

Avaluació alternativa

Segons la normativa d’avaluació de la Universitat de Lleida, en cas que un alumne/a acrediti
documentalment la seva impossibilitat d’assistir a les activitats programades dins l’avaluació

continuada (per treball a temps complet remunerat) podrà optar per una prova única de validació de
competències i coneixements que es realitzarà el dia i l’horari establers al calendari d’avaluació del

Grau per a la prova final de l’avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en l'examen únic tipus test
que inclou els blocs 1,2,3,4.

Activitats Avaluació Criteris 1.- Prova tipus test Examen Bloc 1

2.- Prova tipus test Examen Blocs 1,2

3.- Prova tipus test Examen Blocs 1,2,3

4.- Prova tipus test
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Examen Blocs 1,2,3,4 29

Període d'examens
finals. Aprox.
setmana 17
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