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PRESENTACIÓ

AquestaGuia està pensada per proporcionar-te la informació imprescindible per planificar ambencert
aquest curs, amésdedonar-te referènciadels serveis i lespossibilitats que t’ofereix laFacultat.

De la nostra Facultat n’han sortit ja una vintena de promocions de diplomats enCiències Empresarials
notablement satisfets tant pels resultats com per la bona inserció professional que obtenen. Això ens
estimula encara més a millorar en tot allò que sigui possible la nostra oferta educativa, els nostres ser-
veis i la nostraorganització.

Anivell acadèmic, els plansd’estudis ofereixenoptativitat per tal quepuguis configurar l’itinerari curri-
cular quemés encaixi amb les teves característiques i interessos. Cal, però, que abans coneguis els dife-
rents tipus d’assignatures, els seus programes i els diversos perfils abans de prendre decisions que afec-
tin la teva matriculació. A la pàgina web trobaràs una descripció més exhaustiva de cadascuna de les
matèries.

Si ets dels que aquest curs inicieu la diplomatura de Ciències Empresarials, voldria aprofitar aquesta
presentació per encoratjar-te a treure el màxim profit de les possibilitats formatives i dels serveis que
posem al teu abast: la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, l’oportunitat de fer estades
d’estudis a l’estranger en el marc dels programes d’intercanvi internacional que tenim a l’efecte, de re-
córrer a les tutories que t’hemassignat, d’ampliar la teva formació en idiomesmés enllà de les assignatu-
resobligatòriesde la carrera, d’explotar els recursos informàtics i audiovisuals al teu abast…

Esperem, en definitiva, que aprofitis almàxim el teu pas per la Facultat d’Empresa i Comunicació de la
Universitat deVic i que, al final, el teu període d’estudis hagi estat el més agradable i satisfactori possi-
ble.

Ambaquestobjectiu treballem i restema la tevadisposició.

Facultatd’Empresa iComunicació
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LAFACULTATD’EMPRESAICOMUNICACIÓ

Estructura

LaFacultat d’Empresa iComunicacióde laUniversitat deVic imparteix 13 titulacions:

DiplomaturadeCiènciesEmpresarials
DiplomaturadeTurisme
Llicenciaturad’Administració iDirecciód’Empreses
LlicenciaturadeComunicacióAudiovisual
LlicenciaturadePublicitat iRelacionsPúbliques
LlicenciaturadePeriodisme
DobleTitulacióADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (encinc anys)
DobleTitulacióTurisme -Publicitat iRelacionsPúbliques (enquatre anys)
GrauenAdministració iDirecciód’Empreses
GrauenComunicacióAudiovisual
GrauenPeriodisme
GrauenPublicitat iRelacionsPúbliques
Doble grauADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (en sis anys)

La gestió ordinària en el govern de la Facultat correspon al Deganat, que delega les qüestions d’orga-
nitzaciódocent enel o la capd’estudis.

La Facultat s’estructura en Deganat, Prefectura d’Estudis, Coordinació d’ensenyaments, departa-
ments, àrees funcionals i secretaria. El Deganat és el màxim òrgan de govern de la Facultat; la Prefec-
tura d’Estudis vetlla per l’organització acadèmica dels ensenyaments; els coordinadors d’ensenyament
vetllen per l’organització de cada titulació; els departaments són les agrupacions de professors d’una
mateixa àreadisciplinària; les àrees funcionals, ambels coordinadors corresponents, són àmbits dedes-
envolupament de nous projectes, de suport a la docència i de vinculació amb l’entorn i la secretaria dó-
nael suport administratiu.

El Deganat, la Prefectura d’Estudis, els coordinadors d’ensenyaments i la Secretaria de la Facultat són
situats a laquartaplantade l’edificiF1.

Les àrees funcionals de laFacultatd’Empresa iComunicació són:
-Relacions Internacionals
-FormacióContinuada
-Pràctiques

Elsdepartamentsde laFacultat són:
-DepartamentdeComunicació
-Departamentd’Economia iEmpresa
-DepartamentdeLlengües,Ciències Socials i Jurídiques
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ÒrgansdeGovern

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell deDirecció, consti-
tuït pels següents càrrecs:

Degana
Adjunt a ladeganaper a laComunicació
Capd’Estudis
Coordinadorsd’Ensenyament
DirectorsdeDepartament

TambéparticipenenelConsell deDirecció:

ResponsabledeRelacions Internacionals
ResponsablesdeRecerca
ResponsabledeFormacióContinuada
ResponsabledePràctiques

Departaments,Professorat iProfessionalsdelsServeis

Professorat

Departament d’Economia iEmpresa: AlejandraAramayoGarcía
NúriaArimanySerrat
JoanBou iGeli
MireiaCarbonellCasanova
JordiCasasVilaró
EnricCasullerasAmbrós
AriadnaCodinaYlla
SílviaCordomiSaborit
JoseA.CorralMarfil
JosefinaDamianCastellví
RamonFabreVernedes
DavidForcadaRifà
JosepLl.GarcíaDomingo
RamonGisbertGelonch
FerranGustau JaenColl
RaymondLagonigroBertran
RafaelMadariaga Sánchez
AnnaManriqueAumatell
ÀngelMartínezChamizo
JoanCarlesMartoriCañas
RamonOllerPiqué
ElisabetPaxauTura
AnnaM.PérezQuintana
AlbertPolMiró
CarmePortetBoixaderas
PerePujadasAlzina
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M.AntòniaPujolFamadas
RamonRoigSolé
AnnaM.RomaVilanova
ManelRoviraObradors
AnnaSabataAliberch
Pilar SoldevilaGarcía
JosepTerradellasCirera
RobertVendrellCirera
XavierVicenteSoriano
CarmeViladecansRiera
JesúsVinyesVila

Departament deComunicació: EvaArderiuPi
OresteAttardiColina
JuditBadiaPeco
SílviaBarriosBaena
MarBinimelisAdell
CarolinaCampalansMoncada
EvaCaroDomínguez
MontseCasasArcarons
IreneColomValls
RuthContrerasEspinosa
EusebiCorominaPou
XavierDocampoSellarès
CristinaEstradaVerdaguer
ÓscarFernándezFerrer
EfraínFogliaRomero
AmèliaForaste
MariaForgaMartel
GerardFranquesaCapdevila
JoanFrigolaReig
JesúsGalechAmillano
OriolGifraDurall
ArnauGifreuCastells
TrinitatGilbert
IreneGarcíaMedina
DanielGómezCañete
SòniaGonzálezMolina
ZahairaGonzálezRomo
SantiHausmannFarre
MarthaHincapiéUribe
Santiago JordánÁvila
DiegoLinaresRomera
LucíaLitjmaerPaskvan
JordiLlonchMassanes
IreneLlop
AinaraManceboGabela
GuillemMarcaFrances
RaúlMartínezCorcuera
EulàliaMassanaMolera
SantosMateosRusillo
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JoanMillaretValls
HenryNaranjoPérez
HéctorNavarroGuere
JulioPanizoAlonso
HugoPardoKuklinski
CristinaPeralesGarcía
RosaPonsCerdà
JordiRibotPuntí
MonRodríguezAmat
Carlos Scolari
Jordi SerratManén
JaumeSerratsOllé
Sergi Solà Saña
JordiTrassierraRodríguez
ClaradeUribeGil
MarcVailloDaniel
ConradXalabarderVoltas
LluísZayasMuñoz

Llengües,Ciències Socials i Jurídiques: FrancescBaquéPuig
AlexBosoGaspar
JosepBurgayaRiera
GonçalCalleRosingana
M.CarmeComasPuigdesens
IgnasiCollParra
JordinaCorominaSubirats
MontseCorriusGimbert
M.CarmeCrivillésGrau
JordiDeSanEugenioVela
JosefinaDomènechRierola
JosepGallartBau
MiquelGenís Serra
AmadeuGrifoll Llurba
JosefinaGuixSoldevila
Francesc IglesiasRiumallo
EmmaLouiseHitchen
Teresa JulioGiménez
Félix JuradoEscobar
SarahKhan
ManuelLlanasPont
AnnaMasferrerGiralt
JoanMasnouSuriñach
SergiMassanaMas
AntoniMolasCasas
DanielNicholls
AnnaM.PalomoChinarro
DolorsPalomoChinarro
JoseCarlosPiñeroPantin
ÀngelsPinyanaGarriga
SantiPonceVivet
PereQuerAiguadé
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LlorençSoldevilaBalart
EvaTorrentsPujadas
LourdesVilardellBujons

Professionalsde serveis

Secretàries de centre: AlíciaGonzález iMoral
CecíliaVilaGaja
MontseVivas iLlopart

Responsablesde lesàrees funcionals:

Relacions Internacionals: M.ÀngelsPinyana
Recerca: RamonOller

FormacióContinuada: ElisabetPaxau

CapdeSecretariaAcadèmica: CristinaFont
SecretariaAcadèmicadelCentre: ImmaPuig
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CALENDARIACADÈMIC

Docència 1rQ:
Del 28de setembre al 20degener

Exàmens 1rQ:
Del 25degener al 12de febrer

Docència 2nQ:
Del 15de febrer al 2de juny

Exàmens 2nQ:
Del 7de juny al 2de juliol

Exàmens setembre:
De l’1 al 10de setembre

Dies festius:
1 denovembrede2009,diumenge–TotsSants
12d’octubrede2009,dilluns –ElPilar
5dedesembrede2009,dissabte –Pont
7dedesembrede2009,dilluns –Pont
8dedesembrede2009,dimarts –LaPuríssima
23d’abril de 2010,divendres –Sant Jordi
24d’abril de 2010,dissabte –Pont
1demaigde2010,dissabte –FestadelTreball
24demaigde2010,dilluns –SegonaPasqua
24de junyde2010,dijous –Sant Joan
25de junyde2010, divendres –Pont
26de junyde2010,dissabte –Pont
5de juliol de 2010,dilluns –FestaMajor
11de setembrede2010,dissabte –DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 23dedesembrede2009al 6degenerde 2010, inclosos
SetmanaSanta: del 27demarç al 5 d’abril de 2010, inclosos
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Elplad’estudis

El pla d’estudis organitza la docència de la Diplomatura d’Empresarials en tres cursos de dos quadri-
mestres cadascun, amb un total de 200 crèdits acadèmics, teòrics i pràctics. El crèdit acadèmic és la
unitat demesura de la càrrega lectiva i equival a 10 hores de classe. Cada quadrimestre té una durada de
15 setmanes lectives.Es combinenassignaturesquadrimestrals i anuals.

Els 200crèdits totals estandistribuïts de la següentmanera:

Assignaturesobligatòries ...................... 156 crèdits
Assignaturesoptatives ......................... 24 crèdits
Crèdits deLliureElecció ....................... 20crèdits

Les assignaturesobligatòries són aquelles quehande cursar tots els estudiants per obtenir el títol i que
formen l’esqueletbàsicde la carrera.

Les assignatures optatives tenen per objecte que l’estudiant pugui especialitzar i personalitzar el seu
currículum. La Facultat ofereix tot un conjunt d’assignatures optatives agrupades en quatre perfils te-
màtics. D’aquestes, cada estudiant, en funció de les seves aptituds i els seus interessos, ha d’escollir les
quevol cursar, fins a completar el total de 24crèdits.

Els crèdits deLliure Elecció tenen per objectiu que l’estudiant pugui configurar demanera flexible el
seucurrículum.

Ordenació temporalde l’ensenyament

La diplomatura deCiències Empresarials s’ofereix en un itinerari de tres cursos i també en un itinerari
nocturn, dequatre cursos.
-En el primer, per necessitats organitzatives de la Universitat, ha calgut canviar progressivament
l’horari, desplaçant-lo del matí (8:30-14:00) a la tarda (15:30-21:00). El curs 05-06, s’ofereixen els dos
primers cursos enhorari de tarda i el tercer enhorari dematí.
-Això implica que un estudiant que vulgui cursar assignatures Obligatòries de tercer curs i d’un altre,
hauràd’assistir a classes enhoraris diferents.
-Restaoberta lapossibilitat dematricular-se tambéd’assignaturesde l’itinerari nocturn.

Implantaciódelcanvimetodològicorientatalsistemadecrèditeuropeu

Totes les assignatures de primer i segon curs de laDiplomatura s’imparteixen utilitzant lametodologia
del sistema de crèdit europeu a través del qual la Universitat deVic s’adapta a les noves tendències de
l’ensenyamenteuropeu.
Aquesta nova metodologia gira entorn de l’aprenentatge de l’estudiant i combina les hores de classes
magistrals del professor, leshoresde treball dirigit i leshoresde treball personal de l’estudiant.
L’objectiu que es pretén assolir ésmillorar el rendiment acadèmic dels estudiants a través d’un ensenya-
mentquepotenciï les seves capacitats i habilitatsde treball i la seva interrelació ambelsprofessors.
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Itineraridetrescursos

Elquadre adjunt estableix l’ordre temporal enquèesdesenvolupen les assignaturesobligatòriesde
l’ensenyament.Pareuatenció als horaris lectiusdecadacurs.

PRIMERCURS C.A. C.A.

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

Comptabilitat I (Anual) 4,5 4,5

AnàlisiMatemàtica (Anual) 4,5 4,5

DretEmpresarial 6 Economiade l’Empresa 6

Informàtica I 6 Economia I 6

Sociologiade l’Empresa 6 Informàtica II 6

LliureElecció 6 IdiomaI 6

CrèditsTotals 33 CrèditsTotals 33

SEGONCURS (Tarda) C.A. C.A.

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

DireccióComercial (Anual) 4,5 4,5

Comptabilitat II (Anual) 4,5 4,5

Economia II 6 MatemàticaFinancera 6

IdiomaII 6 Estadística I 6

DretLaboral 6 DretFiscal 6

HistòriaEconòmica 6 LliureElecció 8

CrèditsTotals 33 CrèditsTotals 35

TERCERCURS (Tarda) C.A. C.A.

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

DireccióFinancera (Anual) 4,5 4,5

ComptabilitatCostos (Anual) 4,5 4,5

Estadística II 6

Direcció iGestióEmpresarial 6 EconomiaEspanyola iMundial 6

Optativa 6 Optativa 6

Optativa 6 Optativa 6

LliureElecció 6 LliureElecció 6

CrèditsTotals 39 CrèditsTotals 33

Les assignaturesde6crèdits impliquenunacàrregadocentde4horesdeclasseper setmana i lesde4,5
crèdits, de 3hores.
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1)Estudiantsdenou ingrés
-El primerquadrimestre s’ofereixuna assignaturade lliure elecció,MatemàticaInicial, altament re-
comanadaper als estudiantsquevulguinmillorar el nivell inicial dematemàtiquesper cursar ambga-
ranties l’assignaturaobligatòriaAnàlisiMatemàtica.

2)Estudiantsque jacursenestudis.
L’itinerari és la distribució planificada de les assignatures obligatòries. Es completa ambunadistribu-
ció de franges horàries que permeten cursar diferents assignatures optatives i, si es vol, assignatures
de lliure elecció.
-En funció dels crèdits que teniu aprovats, planifiqueu el nombre d’assignatures obligatòries que
voleucursar.
-Es recomana donar prioritat a les assignatures que ja heu fet, de cursos anteriors, abans que a noves
assignatures. La normativa acadèmica imposa algunes limitacions respecte al nombre de crèditsmí-
nims imàximsqueespodenmatricular, 30crèditsmínim i90màxim
-Tingueu en compte que tant els horaris com el calendari d’exàmens estan planificats tenint en
compte els cursos sencers. Com més s’allunyi la vostra matrícula del curs sencer, més dificultats
(coincidènciesd’horaris, incompatibilitats dedatesd’exàmens) us trobareu.
- Si teniu pensat cursar l’últimcurs a l’estranger,mireu ambatenció els requisits necessaris pel que fa a
nivell d’idiomes i assignatures cursades i aprovades en laGuia de l’estudiant. Es recomana, encara que
noésobligatori, cursar l’assignatura InternationalBussinesCultureque s’ofereix enhorari tarda.
- Si teniu pensat realitzar altres activitats per completar els crèdits de lliure elecció,mireu les possibi-
litats disponibles a laGuia de l’estudiant. Pareu especial atenció a la realització de pràctiques en em-
preses.

3)A les assignatures d’idiomes, els estudiants poden optar entre l’Anglès (nivell de batxillerat), el
Francès o l’Alemany (nivell inicial), i s’han de mantenir a l’idioma triat el primer curs. Cal tenir en
comptequeelFrancès I i II i l’AlemanyI i IInomés s’ofereixenenhorari dematí.

4) El criteri de tria d’assignatures optatives i lliures eleccions hauria de ser pel perfil de formació i no
pasperhoraris d’assignatures.

El vostre perfil d’especialització el podreu dissenyar a partir de les assignatures optatives i lliures elec-
cionsde 3r curs en l’horari tarda i de 3r i 4rt curs en l’horari nit.

Especialització en:
-EconomiaAplicada
-Màrqueting
-Comptabilitat
-Finances
-Emprenedoria
-Comerç internacional
-Negocis internacionals

Es recomana seguir el següent itinerari aconsellat per cadaquadrimestre i especialitat.
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TERCER CURS (tarda) TERCER IQUARTCURS (nit)
1r. quadrimestre 2nquadrimestre
Microeconomia (OPT) Macroeconomia (OPT)
Obligatòriaper cursarADE Obligatòriaper cursarADE
Macroeconomia: entorn i empresa (LL.E) ModelsdeProgramació (LL.E)
InvestigaciódeMercats (OPT) Màrqueting Internacional (OPT)
Horarimatí (Anglès)
Normes InternacionalsComptables (LL.E)
Cursdeborsa (LL.E)** Mercats i InstitucionsFinanceres (OPT)
Creaciód’Empreses (LL.E)* ControlLogístic (LL.E)Comerç
Direcció iGestiódePersonal (OPT) Electrònic (LL.E)
Comerç Internacional (OPT) TècniquesdeComerçExterior (OPT)

InternationalBusinessCulture (Ll.E)
(Anglès)

*Vinculat aPremi “Millorprojecte empresarial”
**Vinculat aConcursdeBorsaCaixaManlleu

EconomiaAplicada
En aquest itinerari està pensat per a un llicenciat enADE amb una formació àmplia que el capaciti per
al desenvolupament de tasques d’analista econòmic, no només en el món empresarial, sinó també en
AdministracionsPúbliques.

Màrqueting
Les assignatures d’aquest itinerari permeten a l’estudiant conèixer els mètodes per a obtenir informa-
ciódelmercat i transformar-la en informacióútil, per tal de completar la seva formació comercial utilit-
zant el programari estadísticmés adequat.D’altra banda, en aquest itinerari es pretén també capacitar
l’estudiant en l’àmbitdelmarquètingnecessari per a tota empresaque s’internacionalitza.

Comptabilitat
L’objectiu d’aquest itinerari és aconseguir els coneixements necessaris en les pràctiques d’auditoria tan
presents en el món empresarial actual. S’incideix també en la normativa comptable internacional, ja
que la realitat econòmica actual requereix aquests coneixements per resoldre els problemes que es pre-
senten en l’àmbit comptable de les empreses.D’altra banda, s’afiancen els continguts de la comptabili-
tat degestiómitjançant els tractaments informàticsoportuns.

Finances
En aquest itinerari es pretén diagnosticar la salut financera de l’empresa per tal de planificar adequada-
ment les estratègies a seguir mitjançant els mètodes i instruments de gestió financera oportuns. Es
tracta d’aprofundir en els diferents mercats d’actius financers actuals, tant nacionals com internacio-
nals, i estudiar l’intercanvi d’actius financersdesdel puntdevistade l’emissor i de l’inversor.

Emprenedoria
En aquest itinerari es vol despertar la vessant emprenedora demolts estudiants que trien aquest ensen-
yament. Amb aquesta finalitat es descriu el procés a seguir per crear una nova empresa i quins són els
mecanismes per consolidar l’empresa en unmercat cada vegadamés competitiu. Es coneixen els requi-
sits i alternatives legals existents, s’analitza la viabilitat econòmica, s’estudia la problemàtica organitza-
tiva derivada de la coordinació de les diferents àrees funcionals i de la coordinació de les diferents tas-
quesdedirecció, ressaltant en tot cas la importànciade l’empresari.
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Comerç internacional
En aquest itinerari s’estudien els efectes de la globalització econòmica a través de l’estudi de les trans-
accions a nivell internacional. Es tracta de conèixer les causes i conseqüències de la mundialització en
termes econòmics i dels efectes en el comerç internacional. Aquest itinerari curricular també pretén
que l’estudiant conegui les estratègiesd’expansió capamercats internacionals.

Negocis internacionals
La globalització econòmica està progressant ràpidament i aquesta circumstància fa que es requereixen
professionals preparats per portar a termeels negocis internacionals. Professionals destacats en elmàr-
queting internacional, les normes internacionals comptables, les tècniquesde comerç exterior, elsmer-
cats financers internacionals, és a dir, per prendre les millors decisions cal tenir una bona informació i
per aixòenaquest itinerari s’estudien lesdiferents àreesqueentrenen joc anivell internacional.

Itineraridequatrecursos (Nocturn)

El quadre adjunt estableix l’ordre temporal en el que es desenvolupen les assignatures obligatòries de
l’ensenyament.

PRIMERCURS C.A. C.A.

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

Comptabilitat I (Anual) 4,5 4,5

DretEmpresarial 6 Economiade l’Empresa 6

Informàtica I 6 Informàtica II 6

Sociologiade l’Empresa 6 IdiomaI 6

CrèditsTotals 22,5 CrèditsTotals 22,5

SEGON CURS

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

AnàlisiMatemàtica (Anual) 4,5 4,5

Comptabilitat II (Anual) 4,5 4,5

HistòriaEconòmica 6 DretFiscal 6

IdiomaII 6 Economia I 6

DretLaboral 6

CrèditsTotals 27 CrèditsTotals 21
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TERCERCURS

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

DireccióComercial (Anual) 4,5 4,5

Estadística II 6 DretFiscal 6

MatemàticaFinancera 6 Estadística I 6

Economia II 6 Optativa 6

Optativa 6 LliureElecció 8

CrèditsTotals 28,5 CrèditsTotals 24,5

QUARTCURS

1rQuadrimestre 2nQuadrimestre

DireccióFinancera (Anual) 4,5 4,5

Comptabilitat III (Costos) (Anual) 4,5 4,5

Direcció iGestióEmpresarial 6 EconomiaEspanyola iMundial 6

Optativa 6 Optativa 6

LliureElecció 6 LliureElecció 6

CrèditsTotals 27 CrèditsTotals 27

Les assignaturesde6crèdits impliquenunacàrregadocentde4horesdeclasseper setmana i lesde4,5
crèdits, de 3hores.

1)Estudiantsdenou ingrés.
-El primer quadrimestre s’ofereix una assignatura de Lliure elecció,Matemàtica Inicial altament
recomanada per als estudiants que vulguinmillorar el nivell inicial dematemàtiques per cursar amb
garanties l’assignaturaobligatòriaAnàlisiMatemàtica.

2)Estudiantsque jacursenestudis. L’itinerari és ladistribucióplanificadade les assignaturesobliga-
tòries.Es completa ambunadistribucióde frangeshoràriesquepermetencursardiferents assignatu-
resoptatives i, si es vol, assignaturesde lliure elecció.
-En funció dels crèdits que teniu aprovats, planifiqueu el nombre d’assignatures obligatòries que
voleucursar.
-Es recomana donar prioritat a les assignatures que ja heu fet, de cursos anteriors, abans que a noves
assignatures. La normativa acadèmica imposa algunes limitacions pel que fa al nombre de crèdits
mínims imàximsqueespodenmatricular, 30crèditsmínim i90màxim.
-Tingueu en compte que tant els horaris com el calendari d’exàmens estan planificats tenint en
compte els cursos sencers. Com més s’allunyi la vostra matrícula del curs sencer, més dificultats
(coincidènciesd’horaris, incompatibilitats dedatesd’exàmens) us trobareu.
- Si teniu pensat cursar l’últimcurs a l’estranger,mireu ambatenció els requisits necessaris pel que fa a
nivell d’idiomes i assignatures cursades i aprovades en aquesta Guia de l’estudiant. Es recomana, en-
cara que no és obligatori, cursar l’assignatura de International BussinesCulture que s’ofereix en ho-
rari tarda.
- Si teniu pensat realitzar altres activitats per completar els crèdits de Lliure Elecció,mireu les possi-
bilitats disponibles a laGuia de l’estudiant. Pareu especial atenció a la realització depràctiques en em-
preses.



3)Alesassignaturesd’idiomes, els estudiantspodenoptar entre l’Anglès (nivell debatxillerat), el
Francèso l’Alemany (nivell inicial), i s’haurandemantenir a l’idioma triat al primer curs.Heude tenir
encomptequeelFrancès I i II i l’AlemanyI i IInoméss’ofereixenenhorarimati.

4)Per l’eleccióde les assignaturesoptatives i deLliureElecció, podeuconsultar lespàginesprecedents.

ElscrèditsdeLliureElecció

Els crèdits de lliure elecció han de permetre a l’estudiant configurar de manera flexible el seu currícu-
lum, be aprofundint en alguna de les especialitzacions obedonant reconeixement acadèmic a altres ac-
tivitats formativesquecomplementin la formaciópròpiade la titulació.
Per completar el total de crèdits de Lliure Elecció previstos al pla d’estudis, l’estudiant pot triar de les
següentsmodalitats:
A.Cursant assignatures.Aquestespoden ser:

A.1.Assignatures específiquesdeLliureEleccióque laFacultat ofereix
A.2.Qualsevol altra assignaturaoptativade lamateixa titulació.
A.3.Qualsevol altra assignatura de la resta de centres de la Universitat deVic sempre i quan el seu

contingut no coincideixi en més d’un 20% amb assignatures cursades en la diplomatura
d’Empresarials.

B.Per reconeixementdecrèdits per altres activitats no reglades anivell universitari.És lamodalitat que
permet reconèixer acadèmicament altres activitats formatives. L’estudiant ha de sol·licitar prèvia-
ment l’autorització llevat dels casos en que el reconeixement ja estigui previst. Són activitats
d’aquest tipus:
B.1.Pràctiques en empreses, tutorades per la Facultat en elmarc de convenis de cooperació educati-

va, quepermetena l’estudiant familiaritzar-se ambelmon laboral.
B.2.Treballs acadèmicament dirigits. Són treballs que realitzen els estudiants sobre temes directa-

ment relacionats amb matèries del pla d’estudis i que es realitzen supervisats per un professor
del centre.

B.3.Programes d’intercanvi universitari.Activitats realitzades en el marc de convenis signats entre
universitats, centresde recercaodepartaments.

B.4.Cursosd’Idiomesqueno siguin els que l’estudiant cursa comaobligatoris ooptatius en la titula-
ció i que es realitzen a l’Escola d’Idiomes de la Universitat deVic o a altres institucions amb les
quals laUVic tingui signat conveni.

B.5.Activitat professional. El desenvolupamentd’una activitat professional relacionada amb la titu-
lació pot donar lloc al reconeixement de crèdits de Lliure Elecció amb el vistiplau del cap
d’estudisde la titulació.

B.6.Cursosde laUniversitat d’Estiude laUVic.

El Reconeixement de Crèdits és el procediment administratiu que permet a l’estudiant incorporar la
realització d’aquestes activitats al seu expedient acadèmic. No es tindran en compte les activitats que
comportinun reconeixement inferior auncrèdit.

Accésalsegonciclede laLlicenciaturad’Administració iDirecciód’Empreses

Els qui estiguin en possessió del títol deDiplomat enCiències Empresarials poden accedir al segon ci-
cle de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses. Per accedir a aquest segon cicle a la
Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat deVic, es reserven unes places per als diplomats
d’Empresarials delmateix centre sensehaverde fer capexamenprevi.
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Cal tenir en compte que, pels diplomats, és requisit imprescindible haver cursat els complements de
formació deMicroeconomia iMacroeconomia però, en cas de no haver-ho fet, es podran cursar simul-
tàniament al 1r cursdel segoncicle.

Els diplomats, en funciódel plaque vanestudiar i de l’especialitat obloc configuradorquevancursar, en
accedir al segon cicle tenen opció a un seguit de convalidacions que, com es pot comprovar a continua-
ció, disminueixen força la càrrega acadèmica, especialment en el tercer curs i que afecten també el cost
econòmic.Aquesta convalidacions són les següents:

Tots: Comptabilitat deCostos
DireccióFinancera I
SistemaFiscalEspanyol
DireccióComercial I
Matemàticad’OperacionsFinanceres
Anàlisi d’EstatsComptables
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RELACIONSINTERNACIONALS

Opciód’estudisa l’estranger

Els estudiants de laDiplomatura deCiènciesEmpresarials queho sol·liciteu, i que compliu els requisits
fixats pel l’Àrea deRelacions Internacionals, podeu optar a cursar el tercer any de la carrera en una uni-
versitat estrangeraque imparteixi aquests estudis.

Trobareu les places disponibles per al curs 2004/2005 a la seccióde relacions internacionals de la pàgina
webde laUVic.Les alternativespossibles són:

-Universitats europees
-Universitats europeesper a l’obtenciódelDiplomaEuropeudeGestió Internacional.
-Universitats europees per a l’obtenció del Certificat d’Especialització Intercultural Coaching and
Mediating forBusiness.
-Universitats americanesde la xarxa IBSEN(InternationalBusiness StudentExchangeNetwork)
-Universitats americanesde la xarxaEC/US

Quipot sercandidat

Els requisits indispensablesperpoder realitzarunaestada a l’estranger són:
.Estarmatriculat comaestudiantde laUniversitat deVic.
.Tenir aprovats un40%dels crèdits de laDiplomatura al febrer.
.Tenir unmínimde5punts enels requisits de llengua.
.Es tindrà encompte l’entrevistapersonal i exposiciódemotius, comtambé l’expedient acadèmic.

Convalidaciód’assignatures

L’estada a la universitat estrangera us dóna opció a convalidar assignatures del 3r curs de carrera o en el
4t curs en el cas de cursar l’intinerari nocturn, i aquest procés estarà subjecte a les taules de convalida-
cions establertes pel coordinador de relacions internacionals i el coordinador de carrera. El màxim de
crèdits convalidables són 72 per tot un any acadèmic o 36 per un quadrimestre d’entre la taula
d’assignaturesqueespresenta a continuació:

MATÈRIA CRÈDITS TIPUS QUADRIM.

DireccióFinancera 9 Obligatòria 1/2

Comptabilitat III 9 Obligatòria 1/2

Direcció iGestióEmpresarial 6 Obligatòria 1

Estadística II 6 Obligatòria 2

EconomiaEspanyola iMundial 6 Obligatòria 2

Optatives 24

LliureElecció 12

L’obtenció delDiploma DEGI i del Certificat d’Especialització Intercultural Coaching andMediating for
Business són complementàries a la del Diploma de Ciències Empresarials. A efectes d’aquest darrer, la
FECusconvalidarà totes les assignatures aprovades a les universitatsdedestí.
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EstudiaraEuropa

ProgramaDEGI

El Diploma Europeu de Gestió Internacional és un títol acadèmic reconegut en els països de la
Comunitat Europea que acredita haver superat dos quadrimestres (el cinquè i el sisè) d’estudis empre-
sarials en una universitat estrangera.Tots els estudiants de la carrera d’Empresarials que ho sol·licitin i
que compleixin els requisits acadèmics fixats per la direcció de la Facultat d’Empresa i Comunicació
poden optar a cursar aquests estudis en qualsevol dels centres que imparteixen aquest diploma fora
d’Espanya.

UniversitatsEuropeesde laxarxaDEGI

Alemanya -FachhochschuleBielefeld
Finlàndia -TamperePolytechnic
França -UniversitédeValenciennes
GranBretanya -UniversityofTeesside
Holanda -Hogeschool voorEconomischeStudiesRotterdam
Portugal -UniversidadedoMinho
Suïssa -ZürcherHochschuleWinterthur

UniversitatsEuropees per l’obtenció delCertificat d’Especialització Intercultural Coaching and
Mediating for Business

Alemanya -Friedrich-Schiller-Universität Jena

Universitats Europees dels intercanvis d’ADE (en cas de que sobrin places, els estudiants
d’Empresarials tambéhipodranaccedir)

Alemanya -FachhochschuleNürnberg
Finlàndia -MikkeliPolytechnic
Finlàndia -HameUniversity
Finlàndia -TamperePolytechnic
França -ESCSaintEtienne
França -UniversitédeFrancheComte
GranBretanya -RoehamptonUniversityof Surrey
GranBretanya -UniversityofLuton
Itàlia -Universitádegli studidi l’Aquila
Itàlia -Universitàdegli estudidiMilano
Polònia -UITMinRzeszow

EstudiaraAmèrica

Universitatsd’AmèricadelNordxarxaIBSEN

Canadà -UniversityofManitoba
EUA -UniversityofCentralArkansas
EUA -UniversityofWestFlorida
EUA -NorthernMichiganUniversity
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Universitatsd’AmèricadelNordxarxaEC/US

EUA -UniversityofCentralArkansas
EUA -Nichols StateUniversity
EUA -UniversityofTennessee
EUA -Florida InternationalUniversity

Nota: Per amés informació de tots els programes consulteu les pàgines d’intercanvis internacionals de
laUVic.

Lestutories

LaFacultat ofereix a tots els estudiants que comencen els estudis universitaris un servei de tutories que
té per objectiu facilitar-los la integració a la dinàmica universitària. La Facultat assigna a cada estudiant
un tutor, professor de laUniversitat, que l’assessora en els àmbits acadèmic, de futur professional i, si és
el cas, personal.Òbviament, la utilització d’aquest servei és voluntari perpartdels estudiants.

LaBorsadeTreball

LaFacultat d’Empresa iComunicació de laUniversitat deVic ofereix a tots els estudiants els serveis de
la Borsa deTreball, que canalitza les ofertes de treball i les demandes dels diplomats, llicenciats o estu-
diants.

Les persones interessades ens fan arribar els seuCurriculumVitaeque entra en una base de dades.Apar-
tir de les ofertes de treball detallades d’empreses i institucions, la Facultat fa una primera selecció i tra-
met a les empreses els perfilsmés ajustats (especialització, coneixements d’idiomes i informàtica, inte-
ressos personals). La selecció final i la negociació sobre les condicions de treball queda en mans de les
empreses i els interessats.

Des del començament d’aquest servei, el volumde contractacions ha augmentat progressivament. Si hi
estàs interessat, t’encoratgem perquè facis arribar el teu currículum a la Secretaria de la Facultat i om-
plis la fitxa corresponent. En cas que ja ho hagis fet, actualitza el currículum periòdicament per tal de
tenir una informació commésajustadamillor.

Notes

– Juntament amb el full dematrícula us donaran un calendari dels exàmens de les assignatures de què us
heumatriculat.Assegureu-vosque tots sóncompatibles.

–Per tots els estudiants que esteu en disposició d’acabar els estudis, la Facultat celebra, a cada convoca-
tòria una sessió d’avaluació on s’analitzen conjuntament els resultats acadèmics. Òbviament, les
qualificacions de tots els estudiants en aquestes circumstàncies no són públiques fins després de la
sessió.

–Els estudiants a qui falti un 10% omenys dels crèdits de la titulació que estan cursant, amb indepen-
dència de l’accés, tindran dret a convocatòria extraordinària. Podran sol·licitar-la per a aquelles assig-
natures a les quals s’han matriculat per segona vegada, excepcionalment es podran acollir a convoca-
tòria extraordinària aquells estudiants a qui només falti una assignatura, no cursada anteriorment, per
acabar la carrera.

Per demanar la convocatòria extraordinària hauran de sol·licitar-la a SecretariaAcadèmica en les dates
queaquesta estableixi.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDEPRIMERCURS

AnàlisiMatemàtica

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE:anual

OBJECTIUS:
Elsobjectiusde l’assignaturaquedendefinits endues grans àrees, les anomenades comptències genèriques,
distribuïdes en tres grans apartats, i les anomenades competències específiques, que formenels objectius
propisde l’assignatura i quedendescrites en les taules següents:

COMPETÈNCIESGENERALS
Competències Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatperprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-Aconseguir que l’estudiant tingui facilitat en la comprensió de textos en terminologia matemàtica de
nivell elemental imitjà, i sàpiga transcriure aquests textos en llenguatge analític.
-Desenvolupar la seva capacitat de síntesi i d’anàlisi per poder seguir els raonaments lògics en proces-
sosdeductius.
-Aconseguir que tingui l’habilitat de relacionar les diferents àrees conceptuals de l’assignatura i
d’aplicar els conceptes adquirits enaquesta assignatura endiferents àreesde la titulació.
-L’estudiant ha d’adquirir seguretat en l’aplicació dels conceptes bàsics i fonamentals de l’assignatura,
relacionar resultats i saber-los interpretar.
-Hade ser competent enel càlcul i aplicacionsde laderivació i derivacióparcial.
-Hadedesenvolupar la capacitat dededucció i l’habilitat de ser crític enprocessos deductius per poder
detectar errors si n’hi ha.
-L’estudiant ha de saber expressar correctament problemes de diferent tipologia en terminologia ma-
temàtica.
-Hade tenir facilitat en l’estudi i la representaciógràficade funcions.
-Hade saberoptimitzar funcions reals d’una i dues variables.
-Hade ser capaçd’entendre i saberutilitzar els conceptesdonats i perdre lapor a lamatemàtica.
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CONTINGUTS:
Els objectius didàctics de l’assignatura juntament amb els continguts que permetran assolir-los queden
reflectits en la taula següent:

OBJECTIUSDIDÀCTICS CONTINGUTS

METODOLOGIA:
En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura anual de 9 crèdits correspon aproximadament a 7’5 hores
de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en 3hores presencials i 4hores de treball personal
a la setmana.La restade temps (aproximadament 15hores anuals) corresponena lapreparació i realitza-
ciód’exàmens.

El caràcter instrumental de lamatèria impartida en aquesta assignatura comporta unplantejamentma-
joritàriamentpràctic. Peròperpoder resoldre tot tipusdeproblemes i exercicismatemàtics, és impres-
cindible conèixer i entendre una sèrie de conceptes teòrics i saber-los aplicar de manera correcta en la
seva resolució. Per tant, és aconsellable lamàxima assistència i implicació de l’estudiant en les sessions
presencials, enquèel professor explicarà els continguts teòricsde cada tema, acompanyatsde exemples
i exercicis.

Lametodologia utilitzada en les 90 hores acadèmiques es dividirà en dos tipus de sessions: sessions de
classe i sessions de treball dirigit (o tutories). La distribució es farà de lamanera següent: després de
cada tres setmanes de sessions de classe hi haurà una setmana dedicada a una feinamés personalitzada
ambcadaestudiant, en laqual es realitzaranexercicis individualitzatsque s’avaluaran.

Les sessions de classe estan dedicades fonamentalment a la docència impartida pel professor per tal
de:
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1. Saber treballar amb desinvoltura amb
les funcions reals d’una variable real
desdel puntdevistaoperacional.

2.Derivar tot tipus de funció real d’una
variable real i saber-ne fer les aplica-
cions enqualsevol àmbit.

3. Conèixer i calcular les integrals de les
funcions elementals.

4. Tenir unes idees bàsiques de l’àlgebra
matricial i la seva aplicació en la resolu-
cióde sistemesd’equacions lineals.

5.Conéixer els trets conceptuals bàsics
de les funcions de diverses variables re-
als, la seva derivació parcial, així com
les seves aplicacions.

-Concepte i dominide funcions reals d’una variable real.
- Funcions elementals.Operacions amb funcions.
-Límits i continuïtatd’una funcióenunpunt.

-Derivacióde funcionsd’una variable real.
-Extrems relatius.
-Estudi i representació gràficad’una funció.
-Aplicacions en l’àmbit econòmic.

- Integrals indefinidesde funcionsd’una variable.
- Integrals definides i impròpies.

-Càlculmatricial.Tipusdematrius.
-Determinants i rangd’unamatriu.
- Sistemesd’equacions lineals.

-Conceptede funcionsdediverses variables reals.
Domini.Corbesdenivell.
-Derivacióparcial i derivadesparcials d’ordre superior.
-Conceptedediferencial. Funcions compostes, implíci-
tes i la sevaderivació.
-Optimitzacióde funcionsdevàries variables: extrems
relatius i extremscondicionatspelmètodede
Lagrange.



-Exposar i explicar els continguts teòricsdecada temaambexemples i possibles aplicacions.
-Motivar l’alumnat estudiant aplicacions pràctiques a la economia dels conceptes matemàtics in-
troduïts.
-Realitzar exercicis a l’aula raonant cadascundelspassos i resolent els possiblesdubtes.
-Realitzar exercicis i problemes a l’aula.
-Corregir aquests exercicis de la formaque es considerimés adient, resolent els dubtes que plante-
gi l’estudiant.

Per altra banda, les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a treballar exercicis i pro-
blemes similars als fets en classes anteriors, de manera més individualitzada. El professor convocarà a
cadaestudiant (opetits grupsd’estudiants) per adiferents tasques:

-Resolució i explicació d’algun exercici o problema determinat per part de l’alumnat raonant tots
els passos.
-Ajuda, per part del professor, en el cas d’estudiants que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.
-Utilització, si s’escau, de softwarematemàticper a la resoluciód’exercicis.

Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal. És
en aquestes hores (4 per setmana) on l’estudiant ha d’assolir els nivells òptims de destresamatemàtica.
Per aconseguir-ho, podemenumerar algunesde les tasques:

-Lectura i comprensió dels apunts de cada tema, repassant els exemples i exercicis fets en les ho-
respresencials.
-Plantejament dels nous exercicis i problemes de cada tema, buscant similituds amb els ja re-
solts,marcant i/o apuntant els dubtesquevan sorgint, raonant els passos...
-Recerca en llibres i en la xarxa Internet de resums teòrics i de llistes d’exercicis de cada tema;
tant resolts, comper resoldre.
-Utilitzacióde softwarematemàticquepot ajudar a comprovar resultats.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’hora d’avaluar l’assoliment onodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

-Prova final escrita, encadascunade les convocatòries (70%).
-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg
del curs (20%).
-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (10%).

Hi ha la possibilitat de fer alguna prova enmig del curs que serveixi per valorar algun apartat temàtic de
l’assignatura, i en aquest cas la sevaponderacióno seràmai superior a un20%de lanota final. Enqualse-
vol cas, la realització serà decisió del professor, en funció de l’evolució de l’assoliment de coneixements
perpartdel grup-classe i si és oportúonode fer-la.

Cal fernotar, que les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:
Alguns dels llibres que es poden utilitzar per ajudar a la comprensió de lamatèria, així com per a treba-
llar i treureun llistatmés completd’exercicis i problemes són:

Larson;Hostetlet;Eduards.Cálculo.Vol. I i II.Madrid:McGraw-Hill, 1995.
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Sydsaeter,K.;Hammond,P.Matemáticas para elAnálisisEconómico. PrenticeHall, 1998.
Calle,ML.;Vendrell,R.Problemes d ’ÀlgebraLineal iCàlcul infinitessimal.Vic:EumoEditorial, 1992.
Demidovich,B.Problemas yEjercicios deAnálisisMatemático.Madrid:Paraninfo, 1993.
Balbas;Gil;Gutiérrez.AnàlisisMatemático para laEconomia.Vol. I i II.Madrid:EditorialAC, 1989.
García,A.Matemáticas aplicadas a laEmpresa.Madrid:EditorialAC, 1992.
Alegre,P.;Badia,C.Ejercicios resueltos deMatemáticasEmpresariales.Madrid:EditorialAC, 1990.
Bombal;Marin;Vera.Problemas deAnálisisMatemático.Vol. I i II.Madrid:EditorialAC, 1989.
Caballero,R.Matemáticas aplicadas a laEconomia ya laEmpresa.Madrid:Pirámide, 1993.

Tots ells espoden localitzar a labibliotecade laUVic.

També es pot utilitzar la xarxa Internet per trobar altres recursos, per exemple, en les següents pàgines
electròniques:

El paraísode lasmatemáticas: www.matematicas.net/
Ejercicios resueltosdematemáticas: http://www.elosiodelosantos.com/
GacetillaMatemática:http://www.arrakis.es/~mcj/
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ComptabilitatFinancera

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE:Anual

OBJECTIUS:
Que l’estudiant aprengui la metodologia comptable i el pla general comptable, per tal de poder seguir
perfectament un procés comptable complet.Un cop es domini lametodologia comptable, s’introduirà
l’aplicació del programa informàtic Contaplus. Amb aquesta assignatura l’estudiant ha d’adquirir les
següents competències genèriques i específiques:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:
Competències instrumentals

.Capacitatd’anàlisi i de síntesi.

.Capacitatd’organització i planificació.

.Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.

.Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
Competències interpersonals

.Treball enuncontext internacional.
Competències sistèmiques

.Capacitatd’aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES:
El principal objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne adquireixi seguretat i destresa en la confec-
ció dels principals documents comptables i mitjançant el programa informàtic s’ha d’aconseguir que
l’alumne sàpigadesenvolupar l’aplicaciópràcticad’unprograma informàtic.

Els objectiusque s’haurand’assolir durant el curs sónels següents:

. Desenvolupamentd’unprocés comptable.

.Coneixementdel pla general comptable: principis comptables i normesde registre i valoració.

.Confecció dels comptes anuals d’una empresa, en concret balanç de situació i compte de pèrdues i
guanys.

CONTINGUTS

1. Introducció a la comptabilitat
2.El patrimoni
3.El compte
4.Els llibresdecomptabilitat
5.El procés comptable

6. Introducció al pla general de comptabilitat
7.Compres i despeses
8.Vendes i ingressos
9. Existències
10.Creditors i deutorsperoperacions comercials
11. Immobilitzatmaterial
12. Immobilitzat intangible

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta part
és que l’alumne s’introdueixi en el
monde la comptabilitat i aprengui
a desenvolupar un procés
comptable.

L’objectiu principal d’aquesta part
és que l’alumne domini les normes
de registre i valoració establertes
en el pla general de comptabilitat
així com la seva aplicació pràctica.



METODOLOGIA:
És una assignatura que compagina simultàniament la teoria amb la pràctica i es fa enmodalitat presen-
cial.
Les sessionsdeclasse estarandedicades a:
.Desenvolupar lapart teòrica.
.Realitzar exercicis perpartde l’alumneambel suportdel professor.
.Afinal de curs, pràctiques a l’aulad’informàtica amb l’aplicaciódel programaContaplus.

AVALUACIÓ:
Hihauràunexamenparcial a final del primerquadrimestrequeeliminaràmatèria i un segonparcial o fi-
nal a l’acabar el segon quadrimestre.Tant els exàmens parcials com l’examen final estaran estructurats
en dues parts: teoria i pràctica. Per tal de poder fer lamitjana dels parcials caldrà haver-los aprovat tots
dos.L’examende febrer alliberamatèria només fins elmesde juny.Per la segona convocatòria es guarda-
ran lesnotesdels exercicis lliurats així com lanotadels exercicis ambaplicació informàtica.

L’avaluacióde l’assignatura s’obtindrà apartir dels percentatges següents:
.Exàmens: 80%
.Exercicis pràctics a lliurar: 10%
.Exercicis pràctics ambaplicació informàtica: 10%

BIBLIOGRAFIA:
Obligatòria:
PlaGeneralComptable, 2007.

Complementària:
OmeñacaGarcía, J.ContabilidadGeneral. Bilbao:Deusto, 1996.
Rivero, J.Supuestos deContabilidadFinanciera.Madrid:Trivium, 1989.
ÁlvarezLópez, J. Introduccióna la contabilidad. SantSebastià:Donostiarra, 1991.
Wander-Berghe, JoséLuis.Manual de contabilidad general.Madrid:Pirámide, 1994.
OmeñacaGarcía, J.Supuestos prácticos de contabilidad financiera yde sociedades.Bilbao:Deusto, 1993.
Rivero, J.Supuestos de contabilidad financiera.Madrid:Trivium, 1989.
SáezTorrecilla,Ángel.Contabilidad general.VolumenI.Madrid:McGraw-Hill, 1995.
Codera, JoséMaría.Contabilidadbásica.Madrid:Pirámide, 1992.
Domínguez Pérez, J.L.; Gay Saludas, J.M.; Losilla Ramírez, M.; Melús Fernández, J.J.; Osés García, J.
Contabilidad financiera.Aplicaciónpráctica de las normas devaloración.Madrid:McGraw-Hill, 1998.

MorenoMartínez,F.J.Contaplus
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DretEmpresarial

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r

PROFESSOR:Miquel dels SantsGenís i Serra

OBJECTIUS
Queden definits en les dues grans àrees, les competències genèriques, distribuïdes en tres grans apartats, i
les competències específiques que formen els objectius propis de l’assignatura i queden descrites en la for-
ma següent:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES
a)Competències instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Comunicacióoral i escrita en la llenguanadiua
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitat perbuscar informacióprocedentde fontsdiverses

b)Competències interpersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinar
-Treball enuncontext internacional
-Capacitatdecrítica i autocrítica

c)Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Sensibilitat capa temesmediambientals i socials

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
Es tracta d’una assignatura de dret privat, comprensiva d’una necessària part introductòria dedicada al
dret civil i unapartmésextensadedicada al dretmercantil.

L’objectiu principal és que l’estudiant conegui i aprofundeixi en l’estudi de les institucions bàsiques del
dret civil (fonts del dret, aplicació i eficàcia de la llei, dret de la persona, obligacions i contractes, aspec-
tes relatius al patrimoni etc) com a antecedent necessari per tractar i comprendre posteriorment
l’especialitat del dretmercantil que pròpiament constitueix una de lesmatèries cabdals per al bon des-
envolupamentde l’activitat empresarial.

En aquesta especialitat es tracta que l’estudiant sàpiga connectar els aspectes jurídics del dretmercan-
til amb les qüestionsmés tècniques que fan referència a l’empresa. La finalitat bàsica és que l’estudiant
complementi els seus coneixements empresarials amb els aspectes jurídics mercantils necessaris que
regulen l’activitat empresarial i comercial, tant amb els sistemes i mitjans convencionals com amb
l’aplicacióde lesnoves tecnologies i comerçelectrònic.

També es pretén que l’estudiant sigui capaç d’assumir el lèxic i la terminologia pròpia de l’àmbit juridi-
coempresarial i utilitzar-lo adequadamentdinsde la seva activitatprofessional.

En definitiva, es tracta que l’estudiant, en acabar la seva diplomatura en ciències empresarials i inte-
grar-se al món laboral en general o empresarial en particular, pugui amb tota naturalitat aplicar els co-
neixements adquirits en lamatèria enbenefici de la sevapraxi professional al servei de l’empresa.
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OBJECTIUSDIDÀCTICS
Tal comhem indicat anteriorment, la primera part comprèn aquella especialitat del dret privat dedica-
da a la introducció al dret i al dret civil essencialment; i tambées tracta el dret constitucional i el dret co-
munitari europeu.Ala segona part i després d’una introducció referida als elements del dretmercantil,
es tractarà l’estatut de l’empresari individual i social i de l’empresa familiar amb estudi exhaustiu del
dret de societats (introducció al dret de societats, tractament específic de la SA, SAE, SRL–i les seves
variants SAL i SLL, Societat Limitada Nova Empresa– Societats Cooperatives, Societats de Garantia
Recíproca,Agrupacions d’InterèsEconòmic, SocietatsProfessionals i grups de societats) i la publicitat
registral. També s’estudiarà la protecció de l’activitat i l’organització empresarial (patents i signes dis-
tintius:marques, nomscomercials i rètols d’establiment) i el dretde la competència.

Es farà així mateix un tractament específic de la contractaciómercantil (amb especial referència al co-
merç electrònic, la contractació electrònica i la firma electrònica) i dels instruments de circulaciómer-
cantil (els títols valors).

CONTINGUTS
Bloc I.-Introducció:DretCivil
Tema 1.-Introducció al dret
Tema2.-Les fontsdel dret
Tema3.-ElDretCivil
Tema4.-ElDretComunitariEuropeu
Tema5.-L’aplicaciódel dret
Tema6.-Els efectesdel dret
Tema7.-El temps i els seus efectes jurídics
Tema8.-Lapersona física i la persona jurídica
Tema9.-Elnegoci jurídic i els contractes
Tema10.-La representació
Tema11.-Lapropietat i els altresdrets reals
Tema12.-El dretde família
Tema13.-El dretde successions

Bloc II.-ElDretMercantil
PartA.-L’empresa, l’empresari i el dretde societats

Tema1.-Lesnocionsbàsiquesdel dret empresarial
Tema 2.-L’empresa familiar
Tema3.-El dretde societats
Tema4.-La societat anònima
Tema5.-LaSocietatAnònimaEuropea (SAE)
Tema6.-La societatde responsabilitat limitada
Tema7.-La societat unipersonal anònima ide responsabilitat limitada
Tema8.-La societat limitadanovaempresa
Tema 9.-La constitució de la Societat de Responsabilitat Limitada mitjançant el sistema de tra-
mitació telemàtica
Tema10.-Les societatsprofessionals
Tema11.-Les societats laborals
Tema12.-Les societats cooperatives
Tema13.-Les societatsdegarantía recíproca
Tema14.-Les agrupacionsd’interès econòmic
Tema15.-Els grupsde societats

PartB.-El règimde lapublicitat legal
Tema16.-Lapublicitat legal

PartC.-Laproteccióde l’empresa



Tema17.-Laproteccióde l’activitat i l’organització empresarial
PartD.-Lacontractaciómercantil

Tema18.-Els contractesmercantils
Tema19.-El contractedecompravendamercantil i els contractes afins a la compravenda
Tema20.-Els contractesdecol·laboració i distribució
Tema21.-Altres contractesdecol·laboració i distribució
Tema22.-Els contractesde finançament, fiançament i garantia
Tema23.-El contractededipòsit
Tema24.-Els contractesbancaris
Tema25.-Altres contractesmercantils

PartE.-ElsTítolsValors
Tema26.-ElsTítolsValors: la lletradecanvi, el xec i el pagaré

METODOLOGIA
Malgrat que l’assignatura, per concepte, es de caràcter teòric, s’intentarà fer-la assumible de forma
atractiva i de fàcil comprensióper als estudiants amb l’aplicacióde lesnoves tecnologies.
En aquest sentit s’utilitzarà de formamajoritària el campus virtual on el professor dipositarà els instru-
ments, documents i referències necessaris per al seguiment del curs i que s’utilitzaran per donar suport
a la classemagistral, en laqual, amés, esprocuraràqueels estudiants tambéparticipinde formaactiva.
Però, a més, també s’utilitzarà el campus virtual per tal de crear un ambient d’interactivitat i complici-
tat adequat que faciliti l’aplicació pràctica de l’assignatura i sobretot la participació dels estudiants. Per
això es fomentarà que (via email o en fòrums específics) puguin fer, d’una banda, les seves aportacions
personals a la temàtica estudiada i d’una altra, puguin resoldre fàcilment amb el professor els dubtes
que s’haginplantejat.
Independentment d’això, també es procurarà fer les presentacions temàtiques amb suport Power
Point i altres eines i suports informàtics en aquelles matèries en què aquests sistemes puguin facilitar
millor la comprensió.
D’acord ambel sistemad’avaluacióqueesproposa tot seguit, els estudiantshaurande realitzar treballs i
comentaris específics sobre els aspectes que oportunament s’aniran proposant i també superar uns
controls que successivamentes faran per comprovar si s’hanassolit els continguts ja tractats.
Després de cada àrea temàtica (segons el Pla deTreball) hi haurà un control en forma de pregunta ober-
ta, test o ambdues tècniques alhora.
Mitjançant lametodologiaproposada i amb l’ajutdel campus virtual espretén:
1r. Que l’estudiant s’impliqui en l’assignatura
2n.Que es creï un ambient d’interactivitat que d’una banda incentivi a l’estudiant per aprofundir en el

coneixement de la matèria i d’altra banda, faciliti al professor la tasca de comprovar la implicació i
assumpciódeconeixementsde l’estudiant.

3r. Que es creï un ambient de complicitat estudiant/professor per tal de proporcionar un espai de rela-
ciópersonal que autentifiqui i ratifiqui de formadefinitiva els objectiusproposats al començament.

AVALUACIÓ
L’avaluació estarà en relació directa amb la participació activa de l’estudiant en el seguiment del curs en
la forma exposada a lametodologia, demanera que es farà una avaluació continuada, ambun seguiment
personalitzatde l’alumneper tal d’assessorar i tutoritzar la seva implicació a l’assignatura.
Es a dir, avaluació continuada vinculada a la intensitat de la participació activa de l’estudiant, de la seva
implicació i grau d’interactivitat; però també de la seva participació directa en la confecció dels tre-
balls, comentaris i casos que per iniciativa pròpia o a proposta del professor hagi realitzat i també en la
superaciódels controls queesproposin.
Laqualificació final de l’assignatura s’obtindràdels següentspercentatges:
-Assistència a classe (25%)
-Implicació a l’assignatura (25%)

GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURAD’EMPRESARIALS 30



-Realitzacióde treballs, cassosocomentaris (25%)
-Resoluciódels controls plantejats (25%)
Aquesta assignaturano té exàmens finals

FONTSD’INFORMACIÓ
Enel seumoment, si cal, es facilitarà informacióbibliogràfica específica (legislació,manuals,monogra-
fies i revistes especialitzades).
També, durant el curs i mitjançant el campus virtual, es facilitaran adreces de pàgines web i portals es-
pecífics sobre lesmatèriesquees vagin tractant i també s’utilitzarà lapremsadigital.

Atítol orientatiu es facilita la següent:

BIBLIOGRAFIA

Partcivil
ALBALADEJO,M.DerechoCivil.Vols I-II i III.Barcelona:LlibreriaBosch, 1996.
ALBALADEJO,M.Compendio deDerechoCivil.Barcelona:LlibreriaBosch, 1990.
APARICIO,M.A. Introduccional SistemaPolítico yConstitucionalEspañol.Barcelona:Ariel, 1984.
DELGADOECHEVERRÍA,El règimenmatrimonial de separaciónde bienes enCatalunya.Madrid:

Tecnos, 1974.
DIEZPICAZO,LiGULLÓN,A. Instituciones deDerechoCivil.Vols I i II, 1995.
GENISISERRA,M.Manual deDretCivil.Vic.EditorialEumo2000.
LACRUZVERDEJO, J.L.Elementos deDerechoCivil.Vols I-II-III-IIIbis i IV.Barcelona:Llibreria

Bosch, 1991.
LACRUZVERDEJO, J.Li altres.Elnuevo régimende familia: I.Matrimonio ydivorcio. II.Filiación, patria
potestad, economiadelmatrimonio yherencia familiar.Madrid:CuadernosCivitas, 1981.

LACRUZVERDEJO, J.L. i altres.Comentarios al nuevo título IVdelLibro IdelCódigoCivil.Madrid:
Civitas, 1982.

LASARTEALVAREZ,C.Curso deDerechoCivilPatrimonial.6aed.Madrid:Tecnos, 1995.
LATORRE,A. IntroducciónalDerecho.13a ed.Barcelona:Ariel, 1988.
MALUQUERDEMOTESIBERNET.C.J.TemesUniversitarisBàsics.Empresarials.DretCivil.

Barcelona:Edicionsde laUniversitatObertadeCatalunya. 1997.
MALUQUERDEMOTESIBERNET.C.J.DretCivilCatalà.Barcelona, 1993
NUÑEZIGLESIASA.Comunidad e indivisibilidad.Madrid, 1995.
O`CALLAGHANMUÑOZ,X.Compendio deDerechoCivil.TomoIV-DretdeFamília.Madrid:

EditorialesdeDerechoReunidas, 1988.
PUIGIFERRIOLL.Manual deDerechoCivil I Introducción yderechode la persona.Madrid, 1997.
PUIGIFERRIOL,Ll.Manual deDerechoCivil.Vols I i II.Madrid:MarcialPons, 1996.

PartMercantil
BARRIOUSORUIZ,C.Lacontratación electrónica.MarcialPons, 2002
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tràfico
económico.Pamplona:Aranzadi, 2002.

BROSETAPONT,M.Manual deDerechoMercantil.Madrid, 1994.
CALAVIAMOLINERO, J.M.TemesUniversitaris Bàsics. DretMercantil. Dret de Societats.Edicions de la

UniversitatObertadeCatalunya.Barcelona, 1997.
CALAVIAMOLINERO, J.M.; CABANAS TREJO R. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Comentarios de urgència a la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Barcelona, 1995.

CAPILLARONCERO,F .Lapersona jurídica: funciones y disfunciones.Madrid, 1984.
DEÀNGELYAGÜEZ,La doctrina del «levantamiento del velo» de la persona jurídica en la reciente jurispru-
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dència.2ª ed.Madrid, 1991.
ECIJABERNAL,A.; SAIZPEÑA,C.A.Contratos de Internet.Modelos y comentarios prácticos.Barcelona:

Bosch, 2002.
GIMENEZSANCHEZ,G.J.Lecciones deDerechoMercantil.Madrid, 1997
ILLESCASORTIZ,R,Derechode laContrataciónElectrónica.MarcialPons, 2000.
ILLESCAS ORTIZ, R. (dir.) i RAMOS HERNANZ, I. (Coord). Derecho del Comercio Electrónico.

Madrid:LaLey2001
RIBASALEJANDRO, J.Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet.MarcialPons, 1999
SANCHEZCALEROF.Principios deDerechoMercantil.Madrid, 1999.
O`CALLAGHANMUÑOZ,X.;PEDREIRAANDRADE,A. IntroducciónalDerecho yDerechoCivil
Patrimonial.4ª ed.Madrid, 1996.

VICENTCHULIÁ.F.CompendioCrítico deDerechoMercantil.Barcelona, 1991.
VICENTCHULIÁ.F, IntroducciónalDerechoMercantil. 5ª ed.València, 1992.
URIA,R.DerechoMercantil. 24ed.Madrid, 1999.

Legislació
ConstitucióEspanyola
CodiCivil i legislació complementària
Legislació civil catalana
CodideComerç i legislació complementària
ReglamentdelRegistreMercantil
Legislació sobre societats:Llei deSocietatsAnònimes

Llei deSocietatsdeResponsabilitatLimitada
Llei deSocietatsLaborals
Llei deSocietatdeResponsabilitatLimitadaNovaEmpresa
Llei d’Agrupacionsd’InterèsEconòmic
Llei deSocietatsdeGarantiaRecíproca
Llei deCooperatives

Legislació sobremarques i altres signesdistintius
Llei deDefensade laCompetència
Llei deCompetènciaDeslleial
Llei deDefensadeConsumidors iUsuaris
Llei deCondicionsGenerals de laContractació
Llei deServeis de la Societatde la Informació i deComerçElectrònic
Llei deFirmaElectrònica
Codid’ Internet.Aranzadi
La restade legislació s’anirà facilitant sobre lamarxaoes “penjarà” al campus

Revistesespecialitzades
Durant el curs, i als efectes de la realitzacióde treballs i comentaris es facilitarà la informaciónecessària
sobre revistes especialitzades, per consulta directa a la Biblioteca o a través de documents escanejats i
“penjats” al campus

Internet
Pàginesweb i portals especialitzats
Premsadigital
Mitjansdecomunicació engeneral
Buscadors, enespecial:Google iYahoo

Documentació específica enmaterial associatdel campus virtual.
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SociologiadelTreball ide l’Empresa

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
-Coneixement i ús dels conceptes econòmics i sociològics per interpretar el món del treball i de
l’empresa, i analitzar les visions acadèmiques sobre elmercatde treball, l’organitzaciódel treball i de la
producció.
-Assentar les habilitats acadèmiques bàsiques de lectura de textos teòrics, aplicació de conceptes a
l’anàlisi dedades estadístiques i altres informacionsdocumentals i redacciód’assaigs crítics.
-Utilitzar diferents recursos pedagògics (bibliografia, exposicions del professor, tutories, treballs) per
dominar els conceptes econòmics i sociològics i aprofundir en la seva relació amb altresmatèries de la
titulació (microeconomia,macroeconomia i història econòmica)

CONTINGUTS:
Introducció
LaSociologiadelTreball: La concepciódel treball i delmercatde treball
1.-Elmercatde treball

1.1.EstudideFonts, Indicadors iVariables
1.2.Evolucióde lesTaxesd’Activitat en les societatsmodernes:Tendències iCauses
1.3.ElModeldeBecker: canvis socials associats a la incorporacióde ladonaenelmercatde treball.

2.-Organitzacióde laproducció i del treball: evolucióhistòrica
2.1. LaDireccióCientíficadelTreball: F.W.Taylor
2.2. Fordisme:Laproducció enmassa
2.3.Noves formesd’organitzaciódel treball:

2.3.1.Elmodel Just InTime:Toyota
2.3.2.L’especialització flexible

3.-La situaciódel treball enelmón
3.1.Les societatsmodernes
3.2.Les economies en transició
3.3.Els països enviesdedesenvolupament
3.4.Teoriesdel (sub)desenvolupament:Modernització,Dependència i SistemaMundial

4.-Les relacions laborals i la globalització
4.1.Actors iProcessos:Relacions laborals i negociació col·lectiva
4.2.Laglobalització i els seus impactes laborals

METODOLOGIA:
Aquesta ésuna assignatura eminentment teòrica ambuncert caràcter instrumental associat al coneixe-
ment, interpretacio i càlcul dels indicadors i variables delmercat de treball. L’estudiant ha d’aprendre a
analitzar situacions i interpretar els canvis socioeconòmics de les societatsmodernes, els països en vies
des desenvolupament i de les economies en transició. És important conèixer amb certa profunditat
l’evolució històrica dels sistemes d’organització de la producció i del treball des de principis del s.XX.
En aquest sentit l’estudiant treballa i interpreta textos i lectures mitjançant exercicis d’anàlisi i com-
prensió. Finalment es considera important conèixer el fenomen de la globalització i els seus impactes
laborals a travésde l’exposiciód’algunconferenciant.
El caràcter instrumental de l’assignatura es refereix als indicadors i variables del mercat de treball. Per
facilitar-ne l’aprenentatge i exercitar-se en el seu ús, es realitzen pràctiques d’interpretació de gràfics i
de càlcul demagnituds i taxesdelmercatde treball.
L’estudiant també realitza un treball en grup per desenvolupar, aplicar i aprofundir el coneixement
d’algundels apartatsdel programadecontinguts.
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L’assolimentdels objectiusdescrits:Període lectiu:
14 setmanes equivalent aunesforçde treball aproximatde 140hores:
- 25horesdepreparacióde l’examen final
- 15horesde treball de tutoritzaciópresencial
- 5 horesde sessionsd’avaluaciópresencials periòdiques.
- 40horesde sessions acadèmiquespresencials
- 20horesd’elaboraciód’un treball pràctic engrup.
- 35 hores de confecció d’apunts, lectures complementàries, resolució de problemes i redacció de sínte-
sis.

AVALUACIÓ:
Els estudiantshaurand’optarperundels dos sistemes següents:
a.Examen final, teòric i pràctic ambunaponderaciódel 100%de lanota total.
b.Avaluació continuada. En aquest cas, la quarta hora setmanal de contacte entre el professor i
l’estudiant serà, un cop cada quatre setmanes, una prova escrita, que pot tenir components teòrics i
pràctics. Aquestes proves seran un element bàsic de l’avaluació, de manera que entre totes, tinguin
una ponderació del 30% de la nota final. La realització del treball en grup pondera un 30% i el 40%
restant serà el resultatde l’examen teòric i pràcticdel final del curs.

BIBLIOGRAFIA:
Carrasco,C.Mujeres yEconomía: nuevas perspectivas paranuevos yviejos problemas.Barcelona: Icaria, 1999.
Castells,Manuel,LaErade la Información,Vols. 1 i 2.Madrid:AlianzaEditorial, 1997-1998.
Doeringer, Peter B. i Piore, Michael J.Mercados Internos de trabajo y análisis laboral.Madrid: Ministerio

deTrabajo ySeguridadSocial, 1985.
Fina, Lluís.Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo. Madrid: Consejo Económico y Social, Colección

Estudios, núm. 106, 2001.
Finkel,Lucía,Laorganización social del trabajo,Madrid:Pirámide, 1994.
Macionis, J. i Plummer,K.Sociología.Madrid:Prentice-Hall, 1999.
McConnell,C.R. iBrue, S.L.,EconomíaLaboral.Madrid:McGraw-Hill, 1997.
Navarro, Vicenç, Globalización económica, poder político y estado del bienestar. Barcelona: Ariel Sociedad

Económica, 2000.
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), Estudio de la OCDE sobre el em-
pleo. París:Mundi-PrensaLibros, 1994.

Recio,Albert.Trabajo, personas,mercados:manual de economía laboral. Barcelona: Icaria, 1997.



EconomiaPolítica (Economia I)

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
Al final del curs, l’estudiant hauria de ser capaç d’analitzar els problemes econòmics fonamentals en
termes propis de laMicroeconomia: utilitzant apropiadament les teories de l’oferta i la demanda i rela-
cionant el món real amb els models teòrics basats en estructures demercat alternatives.També hauria
d’haver adquirit una certa habilitat en la resolució d’exercicis numèrics, i una capacitat de síntesi, de
comprensió lectora i d’expressió escrita que incorporés el vocabulari propi dels economistes, amb el
component teòric imatemàtic corresponent.

CONTINGUTS:
1. Introducció a l’economia.

1.Orígens i evolucióhistòrica.
2.LaMicroeconomia, laMacroeconomia i laPolíticaEconòmica.
3.Els autorsmés importants

2.El funcionamentdelmercat competitiu
1.Lademanda
2.L’oferta
3.L’equilibri
4.Desequilibris
5.Variacionsde l’equilibri
6. Intervencions almercat

3.L’elasticitat
1.Concepted’elasticitat dedemanda
2.Càlcul i interpretacionsde l’elasticitat dedemanda
3.Concepted’elasticitat de l’oferta
4.Càlcul i interpretacionsde l’elasticitat de l’oferta

4.Teoriade lademanda
1.Utilitat total imarginal
2.Corbesd’indiferència i restriccionspressupostàries.
3. L’equilibri del consumidor.
4.L’efecte renda i l’efecte subsitució
5.Deduccióde la funciódedemanda.

5.Teoriade laproducció i els costos.
1. L’empresa i els factorsdeproducció
2.L’estructuradecostos a curt termini

6.Elmodeldecompetènciaperfecta:
1.Els supòsits delmodel.
2. Ingressos i costos encompetènciaperfecta.
3.L’equilibri de l’empresa i la indústria.

7.Elmonopoli
1.Equilibri delmonopolista
2.Poderdemercat i ingrésmarginal.
3.El cost social delmonopoli.
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METODOLOGIA:
Aquesta és una assignatura eminentment teòrica, però de caràcter instrumental. L’estudiant ha
d’aprendre a analitzar situacions i problemes econòmics amb uns instruments que, d’entrada, desco-
neix. Per a facilitar-ne l’aprenentatge i exercitar-se en el seu ús, és fonamental fer moltes pràctiques
d’interpretaciódegràfics i de resoluciódeproblemesnumèrics.
Per a assolir els objectius descrits, l’estudiant ha de comptar dedicar a aquesta assignatura unamitjana
de nou o deu hores setmanals de treball, repartits de la següent manera: Una primera hora a classe, en
què el professor farà la presentaciódel tema, donarà les orientacions (per escrit) de la feina a fer, amb les
lectures proposades i els exercicis a resoldre, i a la qual assistiran tots els estudiants. Dues o tres hores
més de treball individual, en què l’estudiant intentarà, pel seu compte, complir les instruccions de tre-
ball setmanal; dues horesmés de sessió acadèmica, en què els estudiants, dividits en dos grups, compa-
raran els resultats obtinguts i completaran la feina que els assigni el professor (la presència del qual seria
d’una hora per cada grup).Dues horesmés de feina individual, que es dedicaran a lectures complemen-
tàries, confecció d’apunts, redacció de síntesis, resolució de problemes més avançats o de repàs dels
conceptes apresos (segons com hagi anat la sessió anterior), i una darrera hora més de sessió general a
classe amb el professor, en la qual es tractaria de fer el resum i les conclusions dels conceptes apresos, i
periòdicament, de sessionsd’avaluació.
Aquest còmput horari s’ha fet tenint en compte que una assignatura de sis crèdits requereix un esforç
total proper a les 150 hores de dedicació, de les quals unes vint-i-cinc és lògic que es reservin a la prepa-
ració individual de l’examen final, i comptant que l’assignatura s’imparteix en un període lectiu d’unes
catorze setmanes.

AVALUACIÓ:
Els estudiantshaurand’optarperundels dos sistemes següents:
a.Examen final, teòric i pràctic ambunaponderaciódel 100%de lanota total.
b.Avaluació continuada. En aquest cas, la quarta hora setmanal de contacte entre el professor i
l’estudiant serà, un copcada tres oquatre setmanes, unaprova escrita, quepot tenir components teò-
rics i pràctics.Aquestes proves seran un element bàsic de l’avaluació, demanera que entre totes, tin-
guin una ponderació del 60% de la nota final. L’altre 40% serà el resultat de l’examen teòric i pràctic
del final del curs.

BIBLIOGRAFIA:
Alba,G. i altres.Economía: teoría y política.Libro de problemas.Madrid:McGraw-Hill, 1991.
Barbé, Ll. Curs d’introducció a l’economia. Vols. 2. Bellaterra: Manuals de la Universitat Autònoma de

Barcelona, 1991.
Bernardos,G. Introducció a l’Economia.Barcelona:Edicionsde laUOC, 1997.
Bowles, S.;Edwards,R. Introduccióna laEconomía.Madrid:AlianzaUniversidad, 1990.
Castejón,Ri altres.Economia.Teoría i política.Libro de prácticas.Madrid:McGraw-Hill, 2002
Cortés,A.Principios deEconomíaPolítica. Barcelona:Ariel, 1990.
García-AlarcónBorja.Principios deEconomía.Libro de problemas.Madrid:McGraw-Hill, 2002.
Lipsey,R.Harbury,C.Principis d ’economia.Barcelona:VicensVives, 1992.
Lipsey,R. Introduccióna laEconomíaPositiva.Barcelona:VicensVives, 1999.
Madariaga,R.;Economia: teoria i problemes.Vic:EumoEditorial, 1998. (2a ed.)
Mankiw,N.Principios deEconomía.Madrid:McGraw-Hill, 2002
Mochón,F.Economía.Teoría y política.Madrid:McGraw-Hill, 1990. (2a ed.)
Mochón,F.Economíabásica.Madrid:McGraw-Hill, 1992
Mochón,F iPajuelo,A.Microeconomía.Madrid:McGraw-Hill, 1990
Roncaglia,A.Elements fonamentals d ’economiapolítica.Vic:EumoEditorial, 1994.
Tugores, J.; Ayerbe, C. i altres. Introducción a la economía. Libro de problemas. Barcelona: Vicens Vives,

1993.
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Economiade l’Empresa

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:

OBJECTIUS:
Introduir l’estudiant en el món de l’empresa. En assignatura s’analitzen algunes de les principals àrees
funcionals de l’empresa: direcció, finances, producció i recursoshumans.
Ambaquesta assignatura l’estudianthad’adquirir les següents competències genèriques i específiques:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:
Competències instrumentals
.Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
.Capacitatd’organització i planificació.
.Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
.Capacitatper a la resoluciódeproblemes.

Competències interpersonals
.Capacitatper treballar enequip.

Competències sistèmiques
.Capacitatd’aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES:
L’assignatura pretén aconseguir que l’estudiant tingui una visió àmplia empresarial, ja que en assignatu-
res posteriors es desenvoluparà ambmés profunditat el coneixement de les diferents àrees funcionals
que integren l’empresa.

CONTINGUTS

Tema1:L’empresa i l’empresari
1) Empresa
2) Característiquesprincipals de l’empresa
3) Els subsistemesde l’empresa
4)Evolucióde la figurade l’empresari

Tema2:Tipusd’empreses
1) Introducció
2) Criteris econòmicsdeclassificacióde les empreses
3) Criteris jurídicsdeclassificacióde les empreses
4)L’empresa familiar

Tema3:L’entorn
1) Definició
2) Entorngeneral
3) Entornespecífic

Tema4:Els objectiusde l’empresa
1) Característiquesdels objectius
2) Classificaciódels objectius:
2.1)Objectius econòmics i financers
2.2)Objectius econòmics i socials

3) Estudide les rendibilitats:
3.1)Rendibilitat econòmica
3.2)Rendibilitat financera

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta primera part
de l’assignatura és veure l’evolució
del concepte d’empresa i
empresari al llarg del temps, veure
els diferents tipus d’empreses,
analitzar els factors que integren
l’entorn de l’empresa i els
principals objectius que es poden
fixar les empreses.
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A)Ladirecció:

Tema5:Elprocésdedireccióde l’empresa
1) Ladirecció
2) La funciódeplanificació
3) La funciód’organització
4)La funciódegestió
5) La funciódecontrol

Tema6:La funciód’organització
1) Aspectesprevis
2) Ladepartamentalització
3) Els organigrames

B)Finances:

Tema7:Fontsde finançamentde l’empresa
1) Conceptede finançament i classes
2) El finançament intern:
2.1)Avantatgesde l’autofinançament
2.2) Inconvenientsde l’autofinançament

3)El finançamentextern:
3.1)El finançamentexternpropi
3.2)El finançament extern aliè

Tema8:Elpuntmort
1) Introducció
2) Elpuntmorto llindarde rendibilitat
3) El palanquejamentoperatiu

Tema9:Mètodesde selecciód’inversions
1) Introducció
2) Els fluxosdecaixa
3) Lacapitalització i l’actualització
4)Mètodesde selecciód’inversions:
4.1)Mètodedel terminide recuperacióopay-back
4.2)Mètodedel valor actual netoVAN
4.3)Taxade rendibilitat internaoTRI

Tema10:La funció financerade l’empresa
1) L’estructura econòmica i financerade l’empresa
2) El fonsdemaniobra
3) Els cicles de l’activitat de l’empresa i el període mig de
maduració

C)Producció

Tema11:La funcióproductiva
1) Introducció
2) Principals diferències entre l’elaboració de béns i la pro-
duccióde serveis

3) Objectiusde ladireccióde laproducció
Tema12:Elprocésdeproducció
1) Tipusdeprocessos
2) Alternatives tecnològiques
3) Elsbénsd’equip
4)Ladistribucióde laplanta

L’objectiu d’aquesta part és
conèixer breument el
funcionament de la direcció de
l’empresa i analitzar les diverses
funcions que es desenvolupen des
d’aquesta àrea.

L’objectiu d’aquesta part és veure
les diverses fonts de finançament
d’una empresa, elsmètodes de
selecció d’inversions i entrar
breument en l’anàlisi de
l’empresa amb la utilització de
diversos instruments.

L’objectiu d’aquesta part és
introduir l’estudiant en l’àrea de
producció, analitzant diversos
tipus de processos de producció i
fentmenció especial als inventaris
o estocs.
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Tema13:Els estocs
1) Introducció
2) Objectiusdels estocs
3) Costosdels estocs
4)La determinació del volum òptim de comanda. El model
deWilson.

5) Sistemesdecontrol dels estocs
6)L’inventari just-a-temps (just-in-time)

D)Recursoshumans

Tema14:Ladireccióde recursoshumans
1) Introducció
2) Les funcionsde ladireccióde recursoshumans
3) Laplanificaciódels recursoshumans
4)Reclutament i selecciódepersonal
5) La formacióprofessional del personal:
5.1)El programad’orientació
5.2)La formaciódel personal

6)L’avaluaciódel treball

L’objectiu d’aquesta part es centra
bàsicament en la selecció de
personal per part de l’empresa.

METODOLOGIA:
Ésuna assignatura bastant teòrica, tot i que l’estudi dedeterminades àrees de l’empresapermet compa-
ginar teoria ambpràctica.L’assignatura s’imparteix enmodalitatpresencial.
Les sessionsdeclasse estarandedicades a:
.Desenvolupar lapart teòrica
.Realitzar exercicis perpartde l’alumne
Les hores de tutoria es destinaran a l’assessorament per part del professor en la realització d’un treball
individual o engrup sobre algundels temes analitzats en l’assignatura.

AVALUACIÓ
Hi haurà una prova final escrita estructurada en dues parts: teoria i pràctica, la qual representarà el
80%.L’avaluació del treball representarà el 20%restant. Per tal d’aprovar l’assignatura caldrà aprovar la
prova final i el treball. Lanotadel treball es guardaràper la segonaconvocatòria.

BIBLIOGRAFIA
Gisbert i Gelonch, Ramon. La empresa, naturaleza, clases, entorno y competencia. Ediciones Octaedro,

2002.
CuervoGarcía,Alvaro. Introduccióna la administraciónde empresas.EditorialCivitas, 5a edició, 2004.
Claver Cortés Enrique, Llopis Taverner Juan, Lloret Llinares Marcelino, Molina Manchón Hipólito.
Manual de administraciónde empresas. EditorialCívitas, 4ª edició, 1998.

PérezGorostegui, E.Economía de la empresa (Introducción). Editorial Centro de estudiosRamónAreces,
S.A. 3ª edició.Madrid, 1996.

Aguer, M.; Pérez Gorostegui, E.Teoria y práctica de economia de la empresa. Editorial Centro de estudios
RamónAreces.Madrid, 1997.

AntonioM.DeBeas.Organización yadministraciónde empresas.McGrawHill.Madrid, 1994.
MaríaFelizMadridGarre; JoséAndrésLópezYepes.Supuestos de economíade la empresa.Madrid, 1993.
CarlosRodrigo Illera;MaríaTeresaNoguerasLozano.Fundamentos de economía de la empresa.Aplicaciones
prácticas. Pirámide, 1993.

Philip Kotler; Gary Armstrong; John Saunders; Veronica Wong; Salvador Miquel; Enrique Bigné;
DionisioCámara. Introducciónalmarketing.Segunda edición europea.PrenticeHall.Madrid, 2000.



GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURAD’EMPRESARIALS 40

Informàtica I

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant sigui capaçd’aplicar els coneixements en eines informàtiques en l’àmbit de l’estudi i del
món laboral. L’estudiant haurà de ser capaç d’analitzar i sintetitzar problemes per tal de resoldre’ls uti-
litzant els programes informàtics més adequats a cada situació. També adquirirà habilitat en la cerca
d’informació a internet. La capacitat de prendre decisions formapart dels objectius de l’assignatura te-
nint encompteque s’utilitzeneines informàtiques comasuport.
Com a objectius específics, l’estudiant ha de tenir l’habilitat d’utilitzar els programes d’ofimàtica més
estandarditzatsper tractar i processardades ambequips informàtics.
L’estudiant serà capaç de determinar en cada situació el programa informàtic que s’ajusti més a les ne-
cessitats del problemaa resoldre.

METODOLOGIA:
El caràcter fonamentalment de consolidació d’aspectes instrumentals d’aquesta assignatura comporta
un plantejament eminentment pràctic amb la tutela constant del professor. Per tant, és aconsellable la
màximaassistència i implicacióde l’estudiant en les sessionspresencials.
Lametodologia utilitzada en les 60hores acadèmiques es dividirà en dos tipus de sessions: l’exposició i
explicació dels continguts de cada tema realitzada en sessions de classe, es complementarà amb ses-
sionsde treball dirigit, o tutories, ambuna tascaméspersonalitzada ambcadaestudiant.

PROGRAMA:
Tema1. Introducció a la informàtica

1.1Conceptesbàsics
1.2Codificacióde la informació
1.3Estructura funcional de l’ordinador
1.4Perifèrics

Tema2. SistemesOperatius.
2.1 Introducció als SistemesOperatius
2.2Windows

Tema3. Internet
3.1 Introducció.Xarxesd’ordinadors.Història
3.2 Serveis
3.3Navegació
3.4HTML

Tema4.Processadorde textosWord
4.1 Introducció
4.2Ediciódedocuments senzills
4.3Opcionsde formatdedocuments
4.4Columnes i taules
4.5Eines addicionals
4.6Fusiódedades
4.7Estils, plantilles i formularis

Tema5.PowerPoint
5.1 Introducció
5.2Transicions
5.3Animacions
5.4Patrons

Tema6.Full de càlculExcel
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6.1 Introducció
6.2Edició i formatbàsicd’un full
6.3Còpiadecaselles.Referències absolutes i relatives
6.4UtilitzacióFórmules iFuncions
6.5Confecciódegràfics apartir del full de càlcul

AVALUACIÓ:
Es farà avaluació contínua a través la resolució d’exercicis que s’aniranplantejant en el decurs de les ses-
sionspràctiques.Aquests controls constarand’una llistad’exercicis similars als treballats en les sessions
de classe. La nota final s’obtindrà fent unamitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cadas-
cun dels controls, tenint en compte que per aprovar l’assignatura caldrà superar unes habilitats míni-
mes encadascundels controls.Encasque l’estudiantnoopti a l’avaluació continuadapodrà realitzar un
examen final que inclourà la resoluciód’exercicis de tots els temes.

BIBLIOGRAFIA
Pel caràcter dinàmic dels continguts de l’assignatura, es proporcionarà als estudiantsmaterial desenvo-
lupatpels professors, així com labibliografiamés actualitzadapossible.



Informàtica II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 2r.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant sigui capaç d’aplicar els coneixements en la utilització de bases de dades, en l’àmbit de
l’estudi i delmón laboral. L’estudiant haurà de ser capaç d’analitzar i sintetitzar problemes per tal de re-
soldre’ls utilitzant els mètodes que proporcionen els gestors de la base de dades. La capacitat de pren-
dre decisions forma part dels objectius de l’assignatura tenint en compte que s’utilitzen eines informà-
tiques comasuport.
Com a objectius específics, l’estudiant, complementant els coneixements adquirits en l’assignatura
Informàtica I, ha de tenir l’habilitat d’utilitzar el gestor de bases de dadesmés estandarditzat per trac-
tar i processardades ambequips informàtics.
L’estudiant serà capaç de determinar en cada situació el programa informàtic que s’ajusti més a les ne-
cessitats del problemaa resoldre.

METODOLOGIA:
El caràcter fonamentalment de consolidació d’aspectes instrumentals d’aquesta assignatura comporta
un plantejament eminentment pràctic amb la tutela constant del professor. Per tant, és aconsellable la
màximaassistència i implicacióde l’alumnat en les sessionspresencials.

PROGRAMA:
Tema1. Introducció alDissenydeBasesdeDades

1.1.ConceptesBàsics.
1.2.Dissenyd’un sistema.MetodologiaE-R.

Tema2.BasesdeDadesRelacionals.
2.1. Introducció.
2.2.ModelRelacional.

Tema3.TraducciódeE-RaRelacional.
Tema4.GestordeBasesdeDadesACCESS.

4.1.Creacióde laBD.
4.2.Consultes a laBD:QBEiSQL.
4.3. Formularis.
4.4. Informes.

AVALUACIÓ:
Es farà avaluació contínua a través la resolució d’exercicis que s’aniranplantejant en el decurs de les ses-
sionspràctiques.Aquests controls constarand’una llistad’exercicis similars als treballats en les sessions
de classe. La nota final s’obtindrà fent unamitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cadas-
cun dels controls, tenint en compte que per aprovar l’assignatura caldrà superar unes habilitats míni-
mes encadascundels controls.Encasque l’estudiantnoopti a l’avaluació continuadapodrà realitzar un
examen final que inclourà la resoluciód’exercicis de tots els temes.

BIBLIOGRAFIA
Pel caràcterdinàmicdels contingutsde l’assignatura, esproporcionarà als estudiantsmaterial desenvo-
lupatpels professors, així com labibliografiamés actualitzadapossible.
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Alemany I

QUADRIMESTRE:2n
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura inicia l’estudiant en el coneixement de la llengua alemanya en un context profes-
sional. L’objectiu principal del curs és que l’estudiant adquireixi un coneixement de base de la llengua
alemanya i que sigui capaç de comprendre i d’expressar tant oralment comper escritmissatges senzills
en alemany. El curs pretén que l’estudiant assoleixi una competència comunicativa elemental i que al
mateix tempsadquireixi el vocabulari específicbàsicde l’àmbitprofessional.

PROGRAMA:
Alemany I està pensat per a estudiants que poden assistir regularment a classe, tenint en compte que es
parteix d’un nivell zero. L’assistència també és important perquè el treball en grups funcioni adequada-
ment i el progrésd’aprenentatge sigui satisfactori.
Durant el curs treballaremde forma progressiva les quatre habilitats que conformen una llengua: com-
prensió i expressió lectora i oral. Quan parlem de comprensió i expressió lectora ens referim a breus
diàlegs comunicatius i textos no gaire extensos a partir dels quals extreurem vocabulari i estructures
sintàctiques. La part oral constarà, d’una banda, d’audicions de diàlegs omonòlegs breus acompanyats
d’exercicis de comprensió, i de l’altra, de la producció oral demissatges per part de l’estudiant. La llen-
gua vehicular a classe per part del professor serà l’alemany, que s’anirà introduïnt d’unamanera progres-
siva. Així mateix es demanarà a l’estudiant que utilitzi les expressions i vocabulari més freqüents
d’interacció a classe en aquesta llengua.A continuació exposem els continguts comunicatius i lingüís-
ticsdel curs:

Continguts comunicatius:
-Lletrejar
-Identificar i donarnúmeros
-Saludar, presentar-se, acomiadar-se
-Demanar i donar informacions sobre l’àmbitprofessional i personal
-Demanar i donar informació sobreunviatge
-Informarde les activitats, dates i horaris de l’agendaprofessional
-Elaborarprogramesper a visites i planificar l’agenda
-Sol·licitarmaterial informatiu
-Descriurepersones
-Citar-se ambalgú
-Emplenar formularis i fulls de comanda
-Expressardesitjos
-Comparar i donar assessoramentdeproductes
-Fer reservesd’hotel i vols
-Demanar i identificar la situaciódemobiliari i objectesde l’oficina
-Demanar i donar informaciód’horaris demitjansde transport
-Demanar i descriure el camí
-Proposar i planificar

Continguts lingüístics:
-La conjugaciódels verbs irregulars i regulars enpresent
-Elpassat simpledels verbs “sein” i “haben”
-Elspronomspersonals
-L’articledeterminat, indeterminat, possessiu i demostratiu
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-La frase enunciativa i interrogativa
-Lespartícules interrogatives
-L’ordredels elementsdins la frase
-Els verbs ambcanvi de vocal
-La composiciódels substantius
-Els adverbis de freqüència
-Lanegació amb“kein-” i “nicht”
-Lespreposicions locals ambdatiu i acusatiu
-El “perfekt”
-Els verbsmodals “wollen”, “können” i “müssen”

Vocabulari:
El vocabulari dels textos i exercicis dels apunts i delsmaterials fotocopiatsodigitals

Continguts socioculturals:
Al llargdel curs l’estudiant treballarà alguns aspectes socioculturals dels païsosdeparla alemanya.

Contingutsde fonètica:
-Els sons vocàlics llargs i curts
-Les consonants
-Els diftongs

METODOLOGIA:
Alemany I és una assignatura que combina la pràctica i la teoria.Durant el curs posaremmés èmfasi en
la pràctica dels coneixements obtinguts sensedeixar debanda alguns aspectes teòrics essencials per en-
tendre el funcionament de la llengua, per exemple la gramàtica, i d’altres com la cultura dels països de
parla alemanya. Les explicacions del professor referents a aquests darrers aspectes es duran a termedu-
rant les sessions de classe amb tot el grup d’estudiants.Alguns exercicis pràctics, de reforç, sobretot la
part d’expressió oral i de cerca d’informació, es treballaran enpetits grups durant les sessions de treball
dirigit.Amés, l’estudiant tindrà tempsdepracticar i assimilar els coneixements adquirits durant les ho-
res destinades al treball personal.Aquest repartiment de les hores per sessions respon a lametodologia
del model de Crèdit Europeu que promou l’autonomia de l’aprenent en el procés d’aprenentatge. Per
tal de facilitar la introducció de l’estudiant en aquesta metodologia l’estudiant disposarà a comença-
mentdecursd’unplade treball detallat perblocs temporals, continguts i tipusde sessions.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura és continuada. En la nota final es consideraran els resultats dels controls pe-
riòdics, amés de valorar el treball personal i la participació de l’alumnat a classe i fora d’ella. Qui no su-
peri o no pugui seguir l’avaluació continuada té l’opció de fer un examen final.A continuació detallem
elspercentatgesd’avaluacióde lesdiferentsparts:

-Comprensió i expressióoral: 30%
-Comprensió i expressió escrita: 30%
-Gramàtica i vocabulari: 20%
-Treball personal: 20%

BIBLIOGRAFIA:

Obligatòria:
Becker,N. et al.,UnternehmenDeutsch:GrundkursLehrbuch.Stuttgart:ErnstKlett, 2004.
Becker,N. et al.,UnternehmenDeutsch:GrundkursArbeitsbuch.Stuttgart:ErnstKlett, 2004.

Recomanada:
Castell,Andreu:Gramáticade la lenguaalemana.Madrid:Editorial Idiomas, 1997.



Castell, Andreu; Braucek, Brigitte: Gramática de la lengua alemana (Ejercicios). Madrid: Editorial
Idiomas, 2000.

Reimann,Monika.Gramática esencial del alemán con ejercicios.MaxHueberVerlag. Ismaning: 1999.
Reimann, Monika.Gramática esencial del alemán con ejercicios: Schlüssel. Max HueberVerlag. Ismaning:

1999.
PONSWörterbuch für die berufliche Praxis. Spanisch-Deutsch / Deutsch-Spanisch. Ernst Klett Verlag,

1997.
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Anglès I

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:Segon

OBJECTIUS:
Que l’alumneadquireixi les competències genèriques i específiquesdetallades a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES :
Instrumentals
-Comunicacióoral i escritade la llenguaestrangera
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i deplanificació
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses

Interpersonals
-Habilitat en les relacionspersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinar
-Treball enuncontext internacional
-Capacitatper treballar enentornsdiversos imulticulturals
-Capacitatdecrítica i autocrítica

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Creativitat
- Sensibilitat capa temesmedi ambientals i socials

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
Que l’estudiant adquireixi un nivell intermedi de la llengua anglesa en un context actual del món de
l’empresa.

Els objectiusque l’alumnehauràd’assolir durant el curs enconcretenenels següentspunts:

1.Adquirir una competència lingüística suficient per poder comprendre i expressar-se en un entorn
professional emprant una gramàtica, el vocabulari apropiat, tenint cura de la pronuncia i l’accent fo-
nològic.

2.Revisar les funcions lingüístiques i les estructures gramaticals pròpies d’unnivell intermedi de la llen-
gua anglesa.

3.Aprofundiment en l’adquisició del lèxic específic de les àrees de comunicació tractades en el curs per
a la comprensió i expressióoral i escrita.

4.Familiaritzar l’estudiant amb l’ús correcte i efectiu de diccionaris temàtics, glossaris, diccionarismo-
nolingüesobilingües, gramàtiques i altresmaterials de referència.

5.Treballar contingutsd’una altredisciplinautilitzant la llengua anglesa coma llenguavehicular.
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CONTINGUTS:

LISTENINGS
Listening to interviews:
1. St Luke’sAdvertisingAgency
2.Ferrari-TimWatson
3.TrainingCompany-MartinAdddison
4.TheFairTradeFoundation
5.HamishMcRae

ListeningTips:
1. Redundancy in natural speech
2.Past andParticiple endings
3.Unpronounced vowels
4.Weak forms
5. Sentence stress
6.Predictingwhat someonewill say

SPEAKINGS
1.Making and receiving phone calls
2.Reading aloud
3. Job interviews
4.Describing yourwork environment
5. Successful conversations: showing interest and
understanding

6.Skills when organizing and delivering
presentations

7. Describing figures and graphs
8.Runningmeetings and expressing opinions
9.Business socializing

READINGS
1. Doing business
2.Your ideal working environment
3. E-Commerce
4.Facts and figures about a company
5. Advertising
6.Trends
7. Globalization
8.TradeFair:Abetter deal
9.British andAmericanEnglish

Agraded reading book. (Intermediate level)

WRITINGS
BusinessWritingCorrespondence
E-mailWriting:
1. beginnings and endings
2.Levels of Formality
3.Making and clarifying arrangements.

OBJECTIUSDIDÀCTICS

L’objectiu d’aquestes activitats és fomentar
la comprensió auditiva de l’anglès i
proporcionar a l’alumne estratègies que
millorin la seva capacitat de comprensió oral
dematerial enregistrat per nadius i no
nadius parlant diferents accents de la llengua
anglesa.

Els estudiants hauran de comprendre textos
o diàlegs orals curts i extreure informació
específica.

L’alumnehaurà d’expressar-se oralment
tenint en compte el ritme i l’accent
fonològic.

L’alumnehaurà de conèixer i dominar
destreses pròpies de les converses
telefoniques.

L’alumnehaura de saber parlar sobre
empreses i llocs de treball.

L’alumnehaura de saber intervenir
enreunions.

L’alumnehaurà de saber fer presentacions.

L’objectiu de les lectures programades per el
curs és que l’alumne treballi la comprensió
escrita de documents i textos.

Algunes lectures enllaçaran amb altres
activitats comconverses, discussions, i
presentacions.També, caldrà saber
identificar el corpus de vocabulari específic
així com les estructures gramaticals.

Els estudiants hauran de llegir un llibre de
lectura graduada de nivell intermedi i
demostrar la seva comprensió lectora.

Els estudiants hauran de produir documents
escrits (business letters, e-mails,memos and
leaflets) d’una forma clara i precisa distingint
diferents registres de formalitat.
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GRAMMAR
1. VerbalTenses
2.Active andPassiveVoice
3.Comparative and Superlative Form
4.Countable andUncountableNouns
5. Quantifiers
6.LinkWords andConnectors

METODOLOGIA:
Lametodologia didàctica emprada es correspon a l’aprenentatge funcional i comunicatiu d’una segona
llengua. L’alumne treballarà les habilitats comunicatives (llegir, escoltar, escriure i parlar),estructures
gramaticals sempreenuncontext empresarial.
Com a bibliografia bàsica es treballarà amb un llibre de text i un de gramàtica on l’alumne podrà refor-
çar els aspectes gramaticals que calguin per consolidar un nivell intermedi de l’anglès. La llengua vehi-
cular a la classe serà l’anglès.
L’assignatura s’impartexi amb el sistema de crèdit europeu ( ECTS). Es detallarà en un pla de treball de
l’assignatura les hores de sessions de classe, les de treball dirigit i les hores de treball personal. Les ses-
sionsdeclasse i les de treball dirigit esdurana termea l’aulaobéa l’Aulad’Autoaprenentatge.
L’assignatura, eminentmentpràctica, reclamaunaassistència regular a les sessionsdeclasse.

AVALUACIÓ:
L’avaluació volmesurar el grau d’aprenentatge global assolit per l’estudiant. Per tant, en la primera con-
vocatòria l’assignatura s’avaluarà apartir de:

a. un examen al final de curs que representa el 50%de la nota final.Aquest examen consta de les se-
güents parts: comprensióoral (10%) i unaprovaescrita (50%).

b. controls de contingutsparcials a travésde:
1. control de la comprensió lectorad’un llibre (10%)
2. avaluació individual dels exercicis durant el curs (10%)
3. controls durant el curs i presentació (10%)
4. expressióoral (10%)

En la segona convocatòria, l’examen constarà d’una prova escrita ( 70%) i oral per avaluar la compren-
sió i expressió oral ( (20%) i un control de lectura ( 10%).Encas que l’alumne ja hagi fet el control de lec-
tura, se li guardarà lanota.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiabàsica:
Textbook: AdrianWallworkBusiness inVision Student’sBook.OxfordUniversityPress, 2002.
GrammarBook:Emmerson,Paul.BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2004.
Reading Book: David Evans Management Gurus Business World. Penguin Readers. Intermediate.

Longman, 2000.

Bibliografia complementària:
Bethell,GandAspinall,T.Test yourBusinessVocabulary inUse.CUP, 2003.
Bourke,KTest itFix it Pre-Intermediate OxfordUniversityPress, 2003.
Bourke,KTest itFix it Intermediate.OxfordUniversityPress, 2003.
Duckworth,M.BusinessGrammarandPractice.OxfordUniversityPress, 2004.
Murphy,R.EnglishGrammar inUse (withkey).CUP, 2004.
Swan,M.;Walter,C.TheGoodGrammarBook.OxfordUniversityPress, 2001.

L’alumnehaurà de tenir una competència
lingüística de nivell intermedi.
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Diccionaris:
Adam, J.H.LongmanDictionary ofBusinessEnglish.Nelson, 1991.
CambridgeWordSelector.Anglès-Català.CambridgeUniversityPress, 1995.
Cambridge InternationalDictionary ofEnglish.CambridgeUniversityPress, 1995.
KlettCompactEspañol-Inglés/English-Spanish CambridgeUniversityPress, 2002.
MacmillanDictionary forLearners ofEnglish.Macmillan, 2003.
OxfordAdvancedLearner’sDictionary.OUP, 1995.



Francès I

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
Francès I inicia l’estudiant en el coneixement de la llengua francesa. Al final del curs, l’estudiant ha
d’haver adquirit un coneixement de base de la llengua francesa i ser capaç de comprendre i d’expressar
tant enel registreoral comen l’escritmissatges senzills en francès.Aixímateix, l’estudianthad’adquirir
els elementsdebasedel vocabulari de la llengua francesaprofessional.

PROGRAMA:
Continguts lingüístics:

1.Exposicióoral i comprensióoral.
2.Gramàtica i ortografia (dictat).

Contingutsprofessionals i socioculturals:
1. Presentar-se i saludar.
2.Donar i rebre informacionspersonals.
3.Organitzar unaestadaenunhotel.
4.Organitzar unviatgeprofessional.
5.Viatjar.
6.Allotjar-se.Buscarhabitatge.

METODOLOGIA:
L’ensenyament-aprenentatgede la llengua francesa en lanostra assignatura tédos vessants complemen-
taris. D’una banda la llengua francesa en l’ordre fònic, gramatical i lèxic. De l’altra banda els elements
indispensables delmónprofessional francòfon, referits especialment al vocabulari. Lametodologia di-
dàctica emprada és correspon a l’ensenyament-aprenentatge funcional d’una segona llengua on
s’estableixunacorrelació entre els objectius, les activitats i l’avaluació.
Comque l’assignatura Francès I s’imparteix segons lamodalitat anomenada crèdit europeu l’estudiant
disposa d’unpla de treball per a cadaunitat didàctica que estableix ambdetall: la programació temporal
del treball, els objectius (lingüístics, gramaticals, culturals), les activitats i l’avaluació. El pla de treball
explica quines activitats són en sessions de classe, quines són en treball dirigit individual i quines sónde
treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i global. L’avaluació es determinarà a partir dels següents exercicis de classe:
exposició oral, comprensió oral, ortografia (dictat), gramàtica, coneixements professionals i sociocul-
turals. Cada exercici representa un 20% de la qualificació. L’examen final es reserva als estudiants que
no segueixen les classes ambassiduïtat.

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:
El Pla de treball, organitzat per unitats didàctiques, és distribuït als estudiants abans d’encetar el tre-

ball de cadaunitatdidàctica.
Llibre de curs:Truscot, S. et d’autres; Le français à GrandeVitesse, Cours intensif pour débutants,Hachette,

Paris, edicióde 1994oposteriors, 192p.Llibre acompanyatde tres cintes casset.
Quadern d’exercicis: Truscot, S. et d’autres; Le français à Grande Vitesse, Cours intensif pour débutants.
Cahier d ’activités,Hachette,Paris, edicióde 1996oposteriors, 64p.

GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURAD’EMPRESARIALS 50



GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURAD’EMPRESARIALS 51

BIBLIOGRAFIARECOMANADA:
Gramàtica francesa de referència: Grégoire, Maïa; Thévenaz, Odile.Grammaire progressive du français.

Paris:Clé International, 1995.
Diccionarimonolingüe francèsde referència.RecomanemelMicroRobert. EditorialRobert.
Diccionari bilingüe català-francès, francès-català de referència. Recomanem el Diccionari Compact.

EditorialLarousse.



ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDESEGONCURS

DireccióComercial

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE:Anual

DESCRIPCIÓDEL’ASSIGNATURA:
Aquesta assignatura presenta un primer bloc format per diversos temes vinculats amb el màrqueting
estratègic i un segonbloc composatpels diferents instrumentsbàsicsdelmàrquetingoperatiu.

CONTINGUTS:

METODOLOGIA

En les sessions de classe és on el professor/a explicarà els continguts teòrics necessaris de cadascuns
dels temesper ajudar a resoldre els casospràctics queesplantejarandurant el curs.Aquestes sessions es-
tarandirigides a tot el grup.És recomanable lamàximaassistència i implicacióde l’alumnea les sessions
presencials.

En les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a treballar exercicis, problemes, casos
pràctics, lectures....

Cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal que ha de dedicar l’alumne per tal de
poder consolidar els coneixements de l’assignatura: repàs dels conceptes teòrics i pràctics tractats a
classe; desenvolupament d’exercicis complementaris; desenvolupament de casos pràctics; lectures re-
comanades; participació en fòrums; recercad’informació...

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball alCampusVirtual, en el qual es detallarà una previsió del
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OBJECTIUS CONTINGUTS

L’objectiu d’aquesta part és que l’estudiant
tingui els coneixements per poder fer un
estudi de la situació actual de l’empresa i una
anàlisi de l’evolució dels seusmercats, per tal
de poder explotar les seves oportunitats.

Part I:Màrqueting estratègic
Tema1: Introducció almàrqueting
Tema2:Ladirecció comercial
Tema3:Anàlisi de l’entorn
Tema4:Anàlisi de lademanda
Tema5: Segmentaciódemercats
Tema6:Comportamentdecompradel consu-
midor
Tema7:Comportamentdecompra industrial
Tema8: Investigaciódemercats

L’objectiu d’aquesta part és que l’estudiant
conegui els diferents instruments bàsics del
màrqueting per tal d’assolir els objectius
comercials de l’empresa.

Part II:Màrqueting operatiu
Tema9:Estratègiadeproducte
Tema10:Estratègiadepreu
Tema11:Estratègiadepromoció
Tema12:Estratègiadedistribució
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què es farà en les sessions de classe, en les hores de les sessions de treball dirigit i en les hores de treball
personal.

AVALUACIÓ

L’avaluacióde l’assignaturapreténmesurar el graud’aprenentatgeperpartde l’alumne.Donatque
l’assignatura és anual, els elementsper avaluar sónels següents:

-Assistència a classe i participació activade l’estudiant.Val un 10%.
-Examenalmesde febrer. Val un 35%.Aquest examenalliberamatèrianomés fins almesde juny.
-Avaluació individual de la feinaqueha fet l’estudiant en les sessionspersonalitzadesque s’han fet
durant el curs: lliuramentdecasospràctics, lectures, exposicionsorals, fòrum... Val un20%.
-Examenalmesde juny.L’alumnequehaaprovat l’examende febrernomés s’hauràd’examinarde la
restadel temari i val un 35%.L’alumnequenohagi aprovat l’examendelmesde febrer s’haurà
d’examinarde tot el temari i val un70%.
-L’examendelmesde setembre inclou tot el temari del curs i val un70%.

Perpoder aprovar l’assignatura cal aprovar tant l’examencoml’avaluació individual que l’alumneha fet
durant el curs.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica
Kotler,Philip. IntroducciónalMarketing. 2a edició.Madrid:PrenticeHall, 2000.
SantesmasesMestre,Miquel.Marketing:Conceptos y estratégias. 5a edició.Madrid:Pirámide, 2004.

Complementària
Kotler,Philip.DireccióndeMarketing. 12a edició.McGraw-Hill, 2006.
KotlerPilip;Armstrong,G.Mercadotecnia.Madrid:PrenticeHall. 6a edició, 1994.
Lambin, J.Marketing estratégico.McGraw-Hill, 2003.
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Comptabilitat II

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE:Anual

OBJECTIUS:
L’objectiude l’assignatura és aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències genèriques, quees
divideixenen instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiquesqueesdeta-
llen a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES

Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatperprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Treball enuncontext internacional

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:

-Hade conèixer a nivell teòric quin és elmarc conceptual de l’esborrany del PGC i ha de tenir facili-
tatper saber-ne aplicar el contingut enels diferents casospràctics.
-Ha de ser competent en l’adquisició dels coneixements teòrics referents a les normes de registre i
valoració de l’esborrany del PGC i ha de ser hàbil en l’aplicació d’aquestes normes en els diferents
casospràctics.
-Ha de saber confeccionar els comptes anuals d’una empresa: el balanç, el compte de pèrdues i
guanys, l’estatdecanvis enel patrimoni, l’estatde fluxosd’efectiu i lamemòria
-Pel que fa a l’anàlisi d’estats financers :
.Hade tenir la capacitat de conèixer els instruments i tècniquesque existeixenperportar a terme
unaanàlisi d’estats financers.
.Hade serhàbil en l’aplicaciódels coneixements adquirits als comptes anuals d’unaempresa real.
.Hadetenir capacitatde síntesi i saber interpretar i comentar els resultatsobtinguts
.Ha de tenir capacitat d’organització i de planificació en la confecció d’un informe sobre els
comptes anuals d’unaempresa real.

Pel que fa a la comptabilitat de societats, l’estudiant ha de ser competent en el tractament comptable
de la normativamercantil espanyola, bàsicament la referent a la societat anònima.Ha de ser hàbil en la
comptabilitzaciódels diferents fetsmercantils que li poden succeir auna societat anònima.
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CONTINGUTS

Part I: Marc conceptual, normes de registre i valoració i
comptes anuals
Tema1:Elmarc conceptual.

1.1.Elmarc conceptual.
1.2.Aplicaciópràctica.

Tema2:Lesnormesde registre i valoració.
2.1. Lesnormesde registre i valoració.
2.2.Aplicaciópràctica.

Tema3:Els comptes anuals.
3.1.Normesper a l’elaboraciódels comptes anuals.
3.2.El balanç.
3.3.El comptedepèrdues i guanys.
3.4.L’estatdecanvis enel patrimoninet
3.5.L’estatde fluxosd’efectiu
3.6.Lamemòria

Part II:Anàlisi d’estats financers.
Tema4:Anàlisi d’estats financers

4.1.Concepted’anàlisi d’estats financers
4.2. Instrumentsper a l’anàlisi d’estats financers

Tema5:El comptede resultats:Concepte i anàlisi.
5.1.Naturalesa, significat i composició del compte de

resultats.
5.2.Presentaciódel comptede resultats.
5.3.Anàlisi del comptede resultats.
5.4.Estudide lesdiferents rendibilitats.

Tema6:Anàlisi de la situació financera a curt termini.
6.1.Objectiusde l’anàlisi financera a curt termini.
6.2. Fonsdemaniobraocapital circulant.
6.3.Ràtiosde solvència.
6.4.Ràtiosde rotaciódels componentsdel capital cir-

culant.
6.4.1.Ràtiode rotaciódels clients (terminideco-

brament).
6.4.2.Ràtiode rotaciódels proveïdors (terminide

pagament).
6.4.3.Ràtiode rotaciód’existències.

6.5.Períodemitjà odemaduració.
Tema7:Anàlisi de la situació financera a llarg termini.

7.1.Objectiusde l’anàlisi financera a llarg termini.
7.2.Estudide l’estructura econòmica.
7.3.Estudide l’estructura financera

OBJECTIUS

L’objectiuprioritari d’aquestapart és
que l’estudiant sigui competentper co-
nèixer tant anivell teòric compràctic el
marc conceptual, les normesde registre
i valoració, i els comptes anuals

L’objectiud’aquestapart ésque
l’estudiant, uncopadquirits els conei-
xements teòrics referents a l’anàlisi
d’estats financers, tingui la capacitat
d’aplicar-los auncas real i sigui hàbil en
la confecciód’un informesobre l’anàlisi
dels estats comptablesd’unaempresa
real.
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Part III:Comptabilitat de societats.
Tema8:La societat anònima.

8.1.Característiques.
8.2. Fundacióde les societats anònimes.
8.3.Aportacionsnodineràries.
8.4.Accionistesmorosos.
8.5. Les accions.
8.6.Distribuciódel resultat.

Tema9:La societat anònima:Variacionsdel capital.
9.1.Augmentsdel capital social.
9.2.Reduccionsdel capital social.

Tema10:La societat anònima:Emprèstit.
10.1.Definició.
10.2.Aspectes legals.
10.3.Obligacions convertibles enaccions.
10.4.Comptabilització.

Tema11:La societat anònima:Liquidació.
11.1.Aspectes legals de la liquidació.
11.2.Causesde ladissolució.
11.3.Els liquidadors i les seves funcions.
11.4.Comptabilització.

Tema12:La societat anònima:Fusió.
12.1.Classificacióde les fusions.
12.2.Aspectes legals.
12.3.Comptabilització

L’objectiud’aquestapart ésque
l’estudiant conegui el tractament
comptablede lesprincipals operacions
mercantils que realitzauna societat
anònima i sigui capaçdecomptabilit-
zar-les

METODOLOGIA:
Ésunaassignatura eminentmentpràctica i que s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels dife-
rents temes per poder resoldre posteriorment els casos pràctics corresponents. La transmissió
d’aquests coneixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En les hores de treball dirigit és on es resoldran els casos pràctics de cadascun dels diferents temes. El
professor explicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis.Aquests casos
pràctics es resoldrande forma individual obéengrupsdedueso trespersones.

Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assigna-
tura per anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes.Aquest treball
personal bàsicament consistirà a fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe; a fer resums i esque-
mesdels aspectes i qüestionsmés importants; a comprovar si ha entès el plantejamentdels diferents ca-
sos pràctics; a llegir els articles que es vagin recomanant a la classe i a fer la corresponent fitxa tècnica; a
realitzar el treball sobre l’anàlisi dels estats comptables d’una empresa real; i a preparar l’assignatura de
cara a l’examen final.

En el pla de treball de l’assignatura és on l’estudiant trobarà especificat setmanalment la previsió del
quees farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’estudiant.
Tenint encomptequeaquesta ésuna assignatura anual, l’avaluacióde l’assignatura constade:



-Un examenelmes de febrer (I part ).Valun 35%.Aquest inclou unapart teòrica i una part pràctica. La
part teòrica consistirà enunexamen tipus test (25%) i unapartpràctica (75%).
Aquestexamenalliberamatèrianomés finsalmesde juny.
-Realització d’un treball referent a la confecció d’un informe sobre l’anàlisi dels comptes anuals d’una
empresa real ( IIPart).El treball s’hade fer individualment.Val un 30%.
-Examen del mes de juny. Inclou una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica consistirà en un
examen tipus test (25%) i una part pràctica (75%). L’estudiant que hagi aprovat l’examen del febrer no-
més examinarà de la tercera part de l’assignatura. Val un 35%. L’estudiant que no hagi aprovat
l’examendel febrer s’examinaràde laprimera i de la tercerapartde l’assignatura.Valun70%.
-Examen delmes de setembre (I i III parts).Val un 70%. Inclou una part teòrica i una part pràctica. La
part teòrica consistirà enunexamen tipus test (25%) i unapartpràctica (75%).

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar l’examencorresponent i el treball.

Els alumnes que no hagin aprovat la part del treball s’hauran d’examinar de tota l’assignatura en la con-
vocatòria corresponent.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Amat,O.Análisis deEstadosFinancieros. Barcelona:Gestión2000, 1996.
Goxens,M.A.;Gay, J.M.Analisis deEstadosContables.Diagnóstico economico-financiero.PrenticeHall.
MartínezGarcía,F.J.Análisis deEstadosContables.Comentarios y ejercicios.Madrid:Piràmide, 1996.
PlaGeneral deComptabilitat
EsborranyPGCFebrer 2007
ReialDecretLegislatiu 1564/1989TextRefósde la llei deSocietatsAnònimes.
Rivero, J.ContabilidaddeSociedades.Madrid:Trivium.
Rivero, J.Supuestos deContabilidaddeSociedades.Madrid:Trivium.
UriasValiente, J.Análisis deEstadosFinancieros. 2a ed.McGraw-Hill, 1995.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Bernstein,L.A.Análisis deEstadosFinancieros. Irwin, 1995.
Ferrer,M.;Martínez, L.; Pérez,M.A.;Alonso,T.Contabilidad de Sociedades.Barcelona:Ariel Economía,

1998.
GonzálezCarbonell, J.F. et al.Supuestos deContabilidaddeSociedades.McGraw-Hill, 1996.
Loring Miró, J. Contabilidad de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada. Madrid: Pirámide,

1995.
OmeñacaGarcía, J.ContabilidadGeneralAdaptadaalNuevoPlan. Bilbao:Deusto. 7a ed.
OmeñacaGarcía, J.Supuestos prácticos de contabilidad financiera yde sociedades. Bilbao:Deusto.
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DretLaboral

CRÈDTIS:6
QUADRIMESTRE:1r

OBJECTIUS:
L’objectiuprincipal de lamatèria és que l’estudiant es familiaritzi ambels diferents sistemesdecontrac-
tació laboral i amb les especials circumstàncies derivades de la relació empresari-treballador, tant en
l’aspecte social i de convivència en l’empresa con en els dels processos contenciosos que puguin plante-
jar-se davant delsTribunals de Justícia i que comprenguimínimament la legislació laboral en aquest as-
pecte.
Per altra part, s’introdueix l’estudiant en l’altra vessant important delDret Laboral, que és la relaciona-
da amb la temàticade la Seguretat Social.
Tot això, tantdesdel puntdevista tècnic compràctic (casospràctics).

PROGRAMA:

DRETDELTREBALL
1. Introducció
1.1.El dretdelTreball.Origen i evolució.
1.2.Caracterització teòricadelDretdelTreball.

2. Fontsdel dretdel treball
2.1. LaConstitució i la creacióde lesnormes laborals.
2.2.L’aplicacióde lanorma laboral. Principis d’aplicació.

3.Les relacions laborals col·lectives
3.1.Els Sindicats i lesAssociacionsEmpresarials.
3.2.La representaciódels treballadorsdins l’empresa.
3.3.Negociació col·lectiva iConveniCol·lectiu.
3.4.Mesuresdeconflicte col·lectiu: elDretdeVaga.El tancamentpatronal.

4.Les relacions laborals individuals
4.1.ElContractedeTreball.
4.2.L’ingrés a l’empresa.
4.3.Modalitats decontractes.
4.4.Deuresdel treballador i de l’empresari.
4.5.El tempsde treball.
4.6.El salari.
4.7.Potestatsde l’empresari.
4.8.Alternació subjectiva i suspensionsde la relació laboral.
4.9.Extincióde la relació laboral.

SEGURETATSOCIAL
1. Introducció
1.1.Concepte i formacióhistòricade la Seguretat Social.
1.2.El sistemade la Seguretat Social espanyola.

2.El règimgeneral de la Seguretat Social
2.1.El campd’ampliació.
2.2.La inscripcióde l’empresari.
2.3.Afiliació, altes i baixesdel treballador.
2.4.Cotització.
2.5.Contingències cobertes i prestacions.
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3.L’accióprotectora
3.1.Assistència sanitària.
3.2.Lamalaltia i l’accident.
3.3. Incapacitat temporal.
3.4. Invalidesa.
3.5.Mort i supervivència.
3.6.Protecció familiar.
3.7. Jubilació.
3.8.Atur.

ELSRÈGIMSESPECIALS.

AVALUACIÓ:
Es farà un examen final que constarà de dues parts: una de teoria i una de pràctica. S’exigeix superar les
dues parts per tal d’aprovar l’assignatura. La part pràctica pot ser superada per la presentació de dife-
rents supòsits pràcticsdurant el curs.

BIBLIOGRAFIA:
Domènech, F. iCalzada,M.T.Dret delTreball i de laSeguretatSocial.Vic:EumoEditorial (2a. ed.).
LegislaciónSocialBásica. Ed.Civitas. (últimaed.).
LegislacióndeSeguridadSocial. Ed.Tecnos. (últimaed.).
MartinValverde,A.DerechodelTrabajo. Ed.Tecnos. (últimaed.).
MontoyaMelgar,A.DerechodelTrabajo. Ed.Tecnos. (últimaed.).
OjedaAvilés,A.DerechoSindical. Ed.Tecnos. (últimaed.).
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DretFiscal

CREDITS:6
QUADRIMESTRE:2n.

OBJECTIUS:
L’estudiant ha d’assolir un grau de coneixement suficient sobre la incidència de la fiscalitat en el desen-
volupament de les activitats empresarials i professionals i, especialment, pel que fa a les petites i mitja-
nes empreses.
L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències genèriques, que es
divideixen en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiques que es deta-
llen a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES

Competències Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Treball enuncontext internacional

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

Competènciesespecífiques
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Hadeconèixer anivell teòricquins sónels tributsque s’apliquenaEspanya, teninencompte lespe-
culiaritat territorials.
-Hade tenir l’habilitat debuscar, llegir i interpretarnormativa tributària
-Hade ser competent en l’adquisiciódels coneixements teòrics referents a lesdisposicions generals
de l’ordenament tributari.
-Hadeconèixer anivell teoricopràcticquins sónels elements integrantsdel fet imposables i els ele-
mentsquantificadorsdels tributs.
-Hade saberquantificar el deute tributari derivatde l’aplicacióde l’Impost sobre elValorAfegit, de
l’Impost sobre laRendade lesPersonesFísiques i de l’ImpostdeSocietats.
-Hade tenir la capacitatper comentar-interpretar-informar sobre la tributaciód’undeterminat
fet/operació/situació .
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CONTINGUTS

Tema 1. El sistema fiscal espanyol
1.1.Delimitació jurídica del concepte de tribut i la seva

tipologia.
1.2. Estructura i evolució històrica del sistema tributaria

espanyol.
1.3. L’estructura fiscal de l’Estat, lesComunitatsAutònomes

i les Entitats Locals

Tema 2. LaLleiGeneralTributària.
2.1.Disposicions generals de l’ordenament tributari.
2.2. Les obligacions tributàries i els obligats tributaris.
2.3. El deute tributari: components i formes d’extinció.
2.4. L’aplicació dels tributs. Els procediments tributaris.
2.5. Les infraccions i sancions tributàries. El delicte contra la

HisendaPública

Tema 3. L’Impost sobre elValorAfegit.
3.1. Àmbit d’aplicació.
3.2.Operacions interiors.
3.3.Tràfic internacional.
3.4. Base Imposable.
3.5.Tipus Impositius.
3.6.Deduccions.
3.7. Règims especials.
3.8.Obligacions formals.
3.9.Gestió de l’impost.

Tema4. L’Impost sobre laRenda de les Persones Físiques.
4.1.Naturalesa,objecte i àmbit d’aplicació.
4.2. Subjecció a l’impost: aspectesmaterials, temporals i

personals.
4.3.Determinació de la capacitat econòmica sotmesa a

gravamen.
4.4.Càlcul de l’impost.Quota íntegra, líquida, diferencial.
4.5.Tributació familiar.

Tema 5. L’Impost de societats.
5.1.Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació.
5.2. LaBase Imposable.
5.3. Període impositiu imeritació.
5.4. El deute tributari-tipus impositius-bonificacions-

deduccions.
5.5. Règims especials.
5.6.Gestió de l’impost.

OBJECTIUS

L’objectiu prioritari d’aquest tema
és que l’estudiant sàpiga què és un
tribut, les seves característiques,
les classes, els tributs que hi ha a
Espanya , els seus orígens i les
competències que tenen les
ComunitatsAutònomes i les
Entitats Locals per exigir tributs.

L’objectiu d’aquest tema és
analitzar els elements que
defineixen un tribut, els subjectes
i el càlcul del deute derivat d’un
tribut.
També s’analitzen els
procediments tributaris.

L’objectiu d’aquesta part és que
l’estudiant conegui l’Impost sobre
elValorAfegit i sigui capaç de
calcular de deute tributari.

L’objectiu d’aquest tema és que
l’estudiant conegui l’Impost sobre
laRenda de les Persones Físiques i
sigui capaç de calcular de deute
tributari.

L’objectiu d’aquest tema és que
l’estudiant conegui l’Impost de
societats i sigui capaç de calcular de
deute tributari.



METODOLOGIA:
Ésunaassignaturaquecompagina simultàniament la teoria amb lapràctica.
Les sessionsdeclasse estarandedicades a:
.Desenvolupar lapart teòrica i exemplesd’aquestapart.
.Realitzar exercicis perpartde l’estudiant ambel suportdel professor.

Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatu-
ra per anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball
personal bàsicament consistirà a fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe; a fer resums i esque-
mesdels aspectes i qüestionsmés importants; a comprovar si ha entès el plantejamentdels diferents ca-
sos pràctics i a llegir els articles que es vagin recomanant a la classe amb l’objectiu de preparar
l’assignaturadecara a l’examen final.

AVALUACIÓ:
A.-ExamenTeòric. Resposta a diverses qüestions de naturalesa conceptual, sobre la integritat del pro-

grama.Caldràhaver aprovat aquestapart teòricaper tal depuntuar lapartpràctica.
B.-Examen Pràctic. Durant el curs es realitzaran supòsits pràctics d’aplicació del sistema impositiu.

L’examenpràctic consistirà en la resoluciód’algun supòsit pràcticbasat enaquells.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Textos legals bàsics reguladorsdels tributs.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Espodenconsultar els següentsmanuals (últimaedició):
EmilioAlbi Ibañez. SistemaFiscalEspañol 2 vols.Barcelona:Ariel.
Diversos autors.Manual de ImpuestosDirectos, Indirectos yLocales. 2 vols.València:CISS.
JJ Ferreiro Lapatza i altres. Curso de Derecho Financiero Español (Parte especial). Madrid: Marcial

Pons.

www.agenciatributaria.es, Normativa. Programes d’ajuda per a complimentar impostos. Resolució de
lespreguntesmés freqüents (INFORMA).Resolucionsde laDireccióGeneral deTributs.

www.minhac.es/tributosLegislació fiscal.
www.gencat.es/cidemAjudesper la creaciód’empreses.Modelsdecontractesmercantils.
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Economia II

PROFESSOR:

QUADRIMESTRE:primer
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiquesqueesdetallen a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:
a)Competències Instrumentals:

-Capacitatd’anàlisi i síntesi.
-Capacitatd’organitzar i planificar.
-Coneixementbàsic general.
-Posar els fonaments enel coneixementbàsicde laprofessió.
-Destresa en l’úsde la informació
-Resoluciódeproblemes.

b)Competències Interpersonals:
-Habilitatsper a la crítica i l’autocrítica.
-Treball enequip.
-Habilitatper comunicar-se enexpertsd’altres camps.

c)CompetènciesSistemàtiques
-Capacitatpor aplicar el coneixement a lapràctica.
-Capacitatper aprendre.
-Habilitatper treballar ambautonomia
-Capacitatd’adaptació anoves situacions

L’estudianthade ser capaçd’adquirir un seguit de coneixementsque s’especifiquenacontinuació:

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-Tenir facilitat en la comprensióde textosmacroeconòmicsdenivell elemental imitjà.
-Desenvolupar la capacitat de síntesi per tal d’entendre comen sóndevariables les rellevants a l’horade
feruna anàlisi econòmicamultivariable.
-Capacitat per fer extrapolacions macroeconòmiques (diferents escenaris) sobre l’efecte de diferents
polítiquesmacroeconòmiques.
-Adquirir seguretat en l’aplicaciódels conceptesbàsics i fonamentals de l’assignatura.
-Aconseguir que tingui l’habilitat d’associar les diferents àrees conceptuals de l’assignatura i que a la ve-
gada siguinels fonaments teòricsd’altres.
-Discernir quina informacióés crucial a l’horadeprendredecisionsmacroeconòmiques.
-Capacitatmatemàticaper resoldre els exercicis.
-Tenir facilitat en la representació gràficade funcions.
-L’estudianthade ser capaçd’entendre la informacióeconòmicaquecadadia apareix als diaris.
-Capacitatper justificar lesmesuresmacroeconòmiquesproposades.
-Poder expressar enun llenguatgeplaner conceptes econòmics complexos.

CONTINGUTS
Els objectius didàctics de l’assignatura, juntament amb els continguts que permetran assolir-los, que-
den reflectits en la taula següent:
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CONTINGUTS

Part I.Conceptesbàsics enmacroeconomia
-Objected’estudide lamacroeconomia
-Comptabilitatnacional imacroagregats

Part II.Tºkeynesiana.Elmodelde45 graus
-Fluxcircularde la renda
-Rendanacional d’equilibri
-Elmultiplicadorkeynesià
-Elpaperde l’Estat a l’economia

Part III.El sector exterior
-Balançadepagaments
-Tipusdecanvi
-Elmodeld’economiaoberta

Part IV.Economiamonetària
-El diner.
-L’ofertamonetària i elBancCentral
-El procésdecreaciódediner
-Lademandadediner

PartV.Economia real i financera
-Model IS-LM

OBJECTIUSDIDÀCTICS

1. Adquirir els coneixements bàsics respecte a
l’objecte d’estudi de laMacroeconomia, i el
coneixement de les diferents
Macromagnituds

2.Conèixer les relacions econòmiques que es
produeixen entre els diferents agents
econòmics (empreses, famílies i Estat), i
analitzar la presència i l’impacte de l’Estat a
l’economia

3. Incloure a l’anàlisi econòmica el sector
exterior i les repercussions sobre
l’economia interior que es poden derivar de
les polítiquesmacroeconòmiques d’altres
països i viceversa.

4.Analitzar l’evolució històrica del diner i
conèixer les principals funcions dels
actuals BancsCentrals.Desenvoluparemel
modelmonetari que aplicaremen l’última
part del curs.

5.Desenvolupar elmodel IS-LMque és
fonamental per a relacionar els efectes
econòmics de les polítiques fiscals i
monetàries.

METODOLOGIA:
Ser la primera assignatura macroeconòmica de la diplomatura comporta un plantejament principal-
ment teòric. Per poder resoldre tot tipus de problemes és imprescindible conèixer i entendre una sèrie
de conceptes teòrics, i saber-los aplicar demanera correcta en la seva resolució.Per tant, és aconsellable
lamàxima assistència i implicació de l’estudiant en les sessions presencials, en què el professor explica-
rà els continguts teòricsdecada tema, acompanyatsd’exemples i exercicis.

La metodologia utilitzada en les 60 hores acadèmiques, es dividirà en dos tipus de sessions: sessions
declasse i sessionsde treball dirigit (o tutories).

Les sessions de classe estan dedicades fonamentalment a la docència impartida pel professor per tal
de:

-Exposar i explicar els continguts teòrics de cada tema, acompanyats d’exemples basats en l’actual
situació econòmica.
-Realitzar exercicis i corregir-los a l’aula i resoldre els possiblesdubtes.

Per altra banda, les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a consolidar els conceptes
teòrics exposats a classe a partir de la cerca d’informació, i a treballar exercicis i problemes similars als
fets a l’aula, de manera més individualitzada. El professor convocarà a petits grups per a diferents tas-
ques:



-Resolució i explicaciód’algunexercici oproblemadeterminatperpartde l’alumnat.
-Ajuda, per part del professor, en els casos d’estudiants que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.

Finalment cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal. Per aconseguir-ho, po-
demenumerar algunesde les tasques:

-Lectura i comprensió dels apunts de cada tema, repassant els exemples i exercicis fets en les hores
presencials.
-Plantejamentdels nous exercicis i problemesdecada tema,
-Recerca en llibres i en la xarxa Internet de resums teòrics i de llistes d’exercicis de cada tema; tant
resolts, comper resoldre.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’hora d’avaluar l’assoliment onodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

-Prova final escrita encadascunade les convocatòries (60%).
-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg
del curs (25%).
-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (15%).

Cal fernotarque les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:
Els llibres que els estudiants hauran de consultar per poder adquirir els coneixements necessaris sobre
lamatèria són:

Lypsey,R.Harbury.Principis d ’economia. Barcelona:VicençVives, 1992.
Wonnacot,P.;Wonnacot,R.Economía.McGrawHill, 1988.
Mochón,F.;BeckerV.Economía.Elementos demicro ymacroeconomía.McGraw-Hill, 1994.
Comas, J.Macroeconomia.Teoria i problemes.Vic:EumoEditorial, 1997.

Tots ells espoden localitzar a labibliotecade laUVic.
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Anglès II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:Tercer

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne adquireixi les competències genèriques i específiques
detallades a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES :
Instrumentals
-Comunicacióoral i escritade la llenguaestrangera
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i deplanificació
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses

Interpersonals
-Habilitat en les relacionspersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinar
-Treball enuncontext internacional
-Capacitatper treballar enentornsdiversos imulticulturals
-Capacitatdecrítica i autocrítica

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Creativitat
- Sensibilitat capa temesmedi ambientals i socials

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’objectiu principal de l’assignatura és que l’estudiant adquireixi unnivell intermedi de la llengua angle-
sa enuncontext actual delmónde l’empresa.
Els objectiusque l’alumnehauràd’ assolir durant el curs enconcretenenels següentspunts:
-Adquirir una competència lingüística suficient per poder comprendre i expressar-se en un entorn
professional emprant una gramàtica, el vocabulari apropiat, tenint cura de la pronuncia i l’accent fo-
nològic.
-Revisar funcions lingüístiques i estructures gramaticals pròpies d’un nivell intermedi de la llengua
anglesa.
-Aprofundiment en l’adquisició del lèxic específic de les àrees de comunicació tractades en el curs
per a la comprensió i expressióoral i escrita.
-Familiaritzar l’estudiant amb l’ús correcte i efectiu de diccionaris temàtics, glossaris, diccionaris
monolingüesobilingües, gramàtiques i altresmaterials de referència.
-Treballar contingutsd’una altredisciplinautilitzant la llengua anglesa coma llenguavehicular.
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CONTINGUTS:

LISTENINGS
Listening to interviews:
1. Babel: Communication Skillsand dealingwith
overseas clients

2.Easy-jet: Company strategies
3.Muji: Retail Companies
4.CompanyProfiles
5. QXL-com– companies and the Internet
6.Guidelines atwork
7. Business communciation on the phone

ListeningTips:
1. Spelling and vowel sounds
2.Spelling andConsonant sounds
3. Sentence stress
4.Stress and unstressed syllables
5. Natural speech
6.Undestanding fast speech

SPEAKINGS
1. Business andCultural awareness
2.Business and new technologies
3. Environmentally-friendly policies
4.Company relocations
5. Runningmeetings
6.Explaining and clarifying
7. Giving and following instructions
8.Recommending and suggesting
9.Devising successful strategies
10.Generating and reacting to ideas
11.Negotiating skills
12.Agreeing and disagreeing
13. Complaining andReassuring
14. Business phone calls

READINGS
1.Working environment
2.Reading data and figures
3.CommunicationConsultants
4.BusinessTravel
5. On the road in the age of the Internet
6.Marketing
7. UnderstandingHeadlines andBusinessNews
8.CompanyWebsites

Agraded readingbook. (Upper-Intermediate level)

OBJECTIUSDIDÀCTICS

L’objectiu d’aquestes activitats és
fomentar la comprensió auditiva de l’anglès i
proporcionar a l’alumne estratègies que
millorin la seva capacitat de comprensió oral
dematerial enregistrat per nadius i no
nadius parlant diferents accents de la llengua
anglesa.

Els estudiants hauran de comprendre textos
o diàlegs orals i extreure informació
específica.

L’alumnehaurà d’expressar-se oralment
tenint en compte el ritme i l’accent
fonològic.

L’alumnehaurà de saber parlar sobre
diversos temes entorn a l’empresa i noves
tecnologies,medi ambient, i aspectes
culturals en els negocis.

L’alumnehaurà de saber fer presentacions i
descripcions d’empreses

L’alumnehaurà d’utilitzar estratègies pròpies
en reunions i negociacions.

L’alumnehaurà d’assolir una correcta
competència en la recepció i emissió de
trucades telefòniques

L’objectiu de les lectures programades per el
curs és que l’alumne treballi la comprensió
escrita de documents i textos.

Algunes lectures enllaçaran amb altres
activitats comconverses, discussions, i
presentacions.També, caldrà saber
identificar el corpus de vocabulari específic
així com les estructures gramaticals.

Els estudiants hauran de llegir un llibre de
lectura graduada de nivell intermedi alt i
demostrar la seva comprensió lectora.
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WRITINGS
BusinessWritingCorrespondence
E-mailWriting:
1. Requests and replies
2.Being clear and brief

Describingprocesses
Buildingupcompanyprofiles

GRAMMAR
1. VerbalTenses
2.Active andPassiveVoice
3.Verbs and preposition combinations
4.Verb patterns:Gerund and Infinitive
5. Talking about time
6.Conditional Structures
7.Modals
8.LinkWords andConnectors

Els estudiants hauran de produir
descripcions de processos i perfils
d’empreses.Tambéhauran de produir
documents escrits (business letters, e-mails,
leaflets, etc.) d’una formaprecisa distingint
diferents registres de formalitat.

L’alumnehaurà de tenir una competència
lingüística de nivell intermedi.

METODOLOGIA:
Lametodologia didàctica emprada es correspon a l’aprenentatge funcional i comunicatiu d’una segona
llengua. L’alumne treballarà les habilitats comunicatives (llegir, escoltar, escriure i parlar),estructures
gramaticals sempreenuncontext empresarial.
Com a bibliografia bàsica es treballarà amb un llibre de text i un de gramàtica on l’alumne podrà refor-
çar els aspectes gramaticals que calguin per consolidar un nivell intermedi de l’anglès. La llengua vehi-
cular a la classe serà l’anglès.
Es detallarà en un pla de treball de l’assignatura les hores de sessions de classe. Les de treball dirigit i les
hores de treball personal. Les sessions de classe i les de treball dirigit es duran a terme a l’aula i a l’Aula
d’Autoaprenentatge.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura preténmesurar el grau d’aprenentatge global assolit mitjançant un examen
a final que representa el 60%de la nota final. Aquest examen consta de les següents parts: comprensió
oral (10%) i unaprovaescrita (50%).

Per altrabanda, s’avaluarà l’aprenentatgedecontinguts a travésde:
- avaluació individual dels exercicis presentatsdurant el quadrimestre (10%)
- controls realitzats a classedurant el quadrimestre (10%)
- expressióoral (10%)
- control de la comprensió lectorad’un llibre (10%)

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiabàsica:
Textbook: AdrianWallwork Business inVision Student’sBook .OxfordUniversityPress 2002.
GrammarBook:Emmerson,Paul.BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2004.
ReadingBook:Mantle, J.Benetton. PenguinReaders.Level 5.
DavidEvansManagementGurus BusinessWorld.PenguinReaders. Intermediate.Longman, 2000.

Bibliografia complementària:
Bethell,GandAspinall,T.Test yourBusinessVocabulary inUse.CUP, 2003.



Bourke,KTest itFix it Pre-Intermediate.OxfordUniversityPress, 2003.
Bourke,KTest itFix it Intermediate.OxfordUniversityPress, 2003.
Duckworth,M.BusinessGrammarandPractice .OxfordUniversityPress, 2004.
Murphy,R.EnglishGrammar inUse.(withkey)CUP, 2004.
Swan,M.;Walter,C.TheGoodGrammarBook OxfordUniversityPress, 2001.

Diccionaris:
Adam, J.H.LongmanDictionary ofBusinessEnglish.Nelson 1991.
CambridgeWordSelector.Anglès-Català.CambridgeUniversityPress, 1995.
Cambridge InternationalDictionary ofEnglish.CambridgeUniversityPress, 1995.
KlettCompactEspañol-Inglés/English-Spanish CambridgeUniversityPress, 2002.
MacmillanDictionary forLearners ofEnglish.Macmillan, 2003.
OxfordAdvancedLearner’sDictionary.OUP, 1995.
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Alemany II

QUADRIMESTRE:1r
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
El principal objectiu de l’assignaturaAlemany II és que l’alumnat sigui capaç d’expressar i comprendre,
tantper escrit comoralment,missatges senzills en alemany relacionats ambel contextprofessional em-
presarial i turístic. En el transcurs de l’assignatura, i per tal d’assolir l’objectiu abans esmentat, es posarà
especial èmfasi enel treball de certes competènciesque facilitin a l’alumnat l’aprenentatgede l’alemany
dins l’aula i fora d’ella.Així, en finalitzar el curs, l’alumnat haurà de ser capaç d’organitzar i planificar el
seu estudi, de saber fer recerca d’informació i gestionar-la, i de treballar en grup. Pel que fa als aspectes
socioculturals, l’alumnathauràdepoder apreciar algunsdels costumsdelspaïsosdeparla alemanya.

CONTINGUTS:
Contingutscomunicatius:
-Reservar i confirmarunviatge
-Elaborarunaoferta turística
-Recomanarunadestinació turística
-Ferunaproposta, acceptar-la i rebutjar-la
-Descriureuna ruta
-Escriureunacarta informal
-Organitzar i elaborarunviatge
-Demanar informació sobreunpaquet turístic
-Demanar i donar informació sobrehoraris de trens i vols
-Reservar i fer una reservad’unvol od’un trajecte en tren
-Explicar enpassat les activitats d’una jornada laboral

Contingutsgramaticals:
-L’ús i conjugaciódels verbsmodals
-Frases subordinades causals
-L’imperatiu: usos i formes verbals
-Construcciód’infinitiu amb“zu”
-Construcció amb“wenn”
-Preposicions ambvalor temporal i local
-Els grausde l’adjectiu: la comparació i el superlatiu
-Els tempsverbals “perfekt” i “präteritum”

Continguts socioculturals:
-En el transcurs del curs l’alumnat treballarà alguns aspectes socioculturals dels països de parla ale-
manya.

METODOLOGIA:
L’assignatura és basa en la pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura pre-
sencial que segueix lespautesdel sistemadecrèdit europeu.L’alumnatdisposarà al començamentdeca-
da temad’unplade treball en el qual s’especifiquenels objectius, continguts, sessionsde classe, sessions
de treball dirigit i les tasquesde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura és continuada. En la nota final es consideraran els resultats de les proves pe-
riòdiques, a més de valorar el treball personal i la participació de l’alumnat a classe i fora d’ella. Qui no
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superi onopugui seguir l’avaluació continuada té l’opcióde fer unexamen final.Acontinuaciódetallem
elspercentatgesd’avaluacióde lesdiferentsparts:
-Comprensió i expressióoral: 30%
-Comprensió i expressió escrita: 30%
-Gramàtica i vocabulari: 20%
-Treball personal: 20%

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:
Llibredegramàticaambexercicis:
Reimann,Monika.Gramática esencial del alemán.MaxHueberVerlag. Ismaning. 2001.

Llibrede lectura graduat enalemany (nivell 1).

Diccionaribilingüerecomanat:
PONSWörterbuch fürdie beruflichePraxis. Spanisch-Deutsch /Deutsch-Spanisch.ErnstKlettVerlag, 1997.
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Francès II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:3r

OBJECTIUS:
AFrancès II s’aprofundeix en el coneixement de la llengua francesa assolit a Francès I. L’estudiant, al fi-
nal del curs, ha de ser capaç de comprendre i expressar tant oralment com per escrit missatges senzills
en francès en el nivell de formalitat estàndard.Aixímateix ha d’adquirir el vocabulari de francès profes-
sional inclòs als contingutsprofessionals i socioculturals del programa.

PROGRAMA:
Continguts lingüístics:
1.Exposició i comprensióoral.
2.Gramàtica i ortografia (dictat).

Contingutsprofessionals i socioculturals:
1.Al restaurant.
2.Gestionsbancàries.
3.Comprar.
4.Viatjar. Serveis diversos.
5.Treballar a l’empresa.

METODOLOGIA:
L’ensenyament-aprenentatgede la llengua francesa en lanostra assignatura tédos vessants complemen-
taris. D’una banda la llengua francesa en l’ordre fònic, gramatical i lèxic. De l’altra banda els elements
indispensables delmónprofessional francòfon, referits especialment al vocabulari. Lametodologia di-
dàctica emprada es correspon a l’ensenyament-aprenentatge funcional d’una segona llengua on
s’estableixunacorrelació entre els objectius, les activitats i l’avaluació.
Com que l’assignatura Francès II s’imparteix segons la modalitat anomenada crèdit europeu
l’estudiant disposa d’un pla de treball per a cada unitat didàctica que estableix amb detall: la programa-
ció temporal del treball, els objectius (lingüístics, gramaticals, culturals), les activitats i l’avaluació. El
pla de treball explica quines activitats són en sessions de classe, quines són en treball dirigit individual i
quines sónde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i global. L’avaluació es determinarà a partir dels següents exercicis de classe:
exposició oral, comprensió oral, ortografia (dictat), gramàtica, coneixements professionals i sociocul-
turals. Cada exercici representa un 20% de la qualificació. L’examen final es reserva als estudiants que
no segueixen les classes ambassiduïtat.

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:
Llibre de curs:Truscot, S. et d’autres;Le français àGrandeVitesse, Cours intensif pour débutants,Hachette,
Paris, 1994, 192p.Llibre acompanyatde tres cintes casset.

Quadern d’exercicis: Truscot, S. et d’autres; Le français à Grande Vitesse, Cours intensif pour débutants.
Cahier d ’activités,Hachette,Paris, 1996, 64p.

Gramàtica francesa de referència: Grégoire, Maïa; Thévenaz, Odile.Grammaire progressive du français.
Paris.Clé International, 1995.

Diccionarimonolingüe francèsde referència.RecomanemelMicroRobert. de l’editorialRobert.
Diccionari bilingüe català-francès, francès-català de referència. Recomanem elDiccionari Compact de

l’editorialLarousse.
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HistòriaEconòmica

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:Primer

DESCRIPCIÓ:
A l’assignatura d’Història Econòmica s’analitza l’evolució de l’economia mundial al llarg dels segles
XIXiXXi la diferenciació territorial que ha generat. Es descriuen de forma diacrònica i sincrònica els
principals factorsdedesenvolupament i lesprincipals conjuntureshistòriques.

OBJECTIUS:
Es tracta de donar als estudiants les referències històriques que els han de permetre comprendre
l’estructura i la situació econòmiques internacionals del present. Per tant, l’objectiu fonamental
d’aquesta assignatura és conèixer el passat de la història econòmica per tal d’entendre el present, és a
dir, la complexitat i diversitat de les relacions econòmiques internacionals. Per tal d’aconseguir aquests
objectius, es proposa de treballar les següents competències específiques:Adquirir una visió general de
les diferents etapes de la història econòmica contemporània, comprendre la interacció de la història
econòmica amb la història general, saber relacionar els diferents factors que modulen les conjuntures
econòmiques, adquirir un vocabulari específic de la matèria, adquirir un esperit crític envers els fets
econòmics de la història, saber relatitvitzar la importància dels esdeveniments, saber interpretar la in-
formació qualitativa i quantitativa treballada en les pràctiques de la matèria, saber elaborar síntesis a
partir dels documentsproporcionats.

CONTINGUTS:
Introducció.Tipologies econòmiques.
1. La transiciódel feudalismeal capitalisme.L’EdatModerna.
2.Població i recursos.Els règimsdemogràfics.
3. Industrialització, capitalisme i liberalisme.
4.LaRevolució Industrial britànica.Factors endògens i exògens
5.LaRevolució Industrial britànica.Takeoff.
6.Pautesd’industrialització al segleXIX.
7.L’economia internacional al segleXIX.
8.LaGranGuerra i les seves conseqüències.
9.La crisi de 1929 i la depressió econòmica internacional.
10.Les sortides a la crisi:ElNewDeal i el nazisme.
11.LaRevolucióRussa i l’economia soviètica.
12.LaPerestroika i laRússiapostcomunista.
13.La reconstrucciód’Europadesprésde la IIGuerraMundial.
14.BrettonWoods i elGATT
15.El creixementeconòmic i l’edatd’Or.
16.La crisi del petroli de 1973 i l’economia internacional del darrer terçdel segleXX.
17.Desenvolupament i subdesenvolupament.
18.Els reptesde la globalització econòmica.

AVALUACIÓ:
L’avaluació combinarà la valoració del treball diari i la realització d’un examen final amanera de racapi-
tulació. Es valorarà l’assistència a classe i l’actitud participativa de l’alumne. La valoració de les lectures
recomanades, els exercicis i treballs individuals i en equip i d’altres activitats programades durant el
curs, serà equivalent al 50%de la nota final. Els exercicis no presentats i les activitats no realitzades tin-
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dranunapenalitzaciódemenys trespunts cadascunad’elles.Afinal de curs es realitzaràunaprova escri-
ta on es combinaran aspectes relatius a la comprensió, relació i síntesi dels temes del curs amb un valor
total equivalent al 50%de lanota final.

METODOLOGIA:
Labasemetodològica consisteix en la combinació de les explicacions sintètiques dels temes ambel tre-
ball pràctic dels alumnes, de forma individual i en equip. S’utilitzaran documents quantitatius i qualita-
tius, presentats en diferents suports (vídeos, material estadístic, textos, etc.) referits als diferents as-
pectes de cada tema.També es faran ampliacions sobre temes d’interès per mitjà de treballs en grup, i
visites a llocs vinculats amb la temàticade lamatèria.

BIBLIOGRAFIA:
Aracil,R.HistoriaEconómicaContemporánea. Barcelona:Teide, 1988.
Aracil,R.; Segura,A.Història econòmicamundial i d ’Espanya. Barcelona:Teide, 1993.
Ashwort,W.Breve historia de la economía internacional, desde 1850.Madrid: FondodeCulturaEconómica,

1978.
Beaud,M.Historia del capitalismo.De 1500anuestros días. Barcelona:Ariel,1986.
Bernard,P. J.Histoire dudéveloppement économique.XVIII-XXène. siècles. París:Ellipses, 1989.
Bustelo,F.HistoriaEconómica. Introduccióna lahistoria económicamundial.
Historia económicadeEspaña en los siglosXIXyXX.Madrid:EditorialComplutense, 1994.
Cameron, R. Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta el presente. Madrid: Alianza Editorial,

1990.
Cipolla, C.M.Historia económica de Europa. 3: La Revolución industrial. 4: El nacimiento de las sociedades in-
dustriales. 5:El sigloXX.6:Economias contemporáneas. Barcelona:Ariel, 1979-1982.

Delfauld, P.; Gerard, Cl.; Guillaume, P.; Lesourd, J.A.Nueva historia económica mundial (siglosXIX-XX).
Barcelona:VicensVives, 1984.

Foremman-Peck, J. Historia de la economia mundial. Las relaciones económicas mundiales desde 1850.
Barcelona:Ariel, 1985.

Kenwood,A.G.; Lougheed,A.L.Historia del desarrollo económico internacional.Desde 1820 hasta nuestros dí-
as.Madrid: Istmo, 1989.

Maddison, A. Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Una visión comparada a largo plazo.
Barcelona:Ariel, 1991.

Niveau,M.Historia de los hechos económicos contemporáneos. Barcelona:Ariel, 1985.
Vidal, J.M.Capauna economiamundial.Nord-Sud cara a cara.Barcelona:Publicacionsde laUniversitat de

Barcelona, 1995.
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Matemàticafinancera

CREDITS: 6

OBJECTIUS:
Els objectius de l’assignatura queden definits en dues grans àrees que són les anomenades competències
genèriques, distribuïdes en tres grans apartats, i les anomenades competències específiques que formen els
objectiuspropisde l’assignatura i quedendescrites en les taules següents:

COMPETÈNCIESGENERALS

Competències instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-Aconseguir que estudiant sigui capaç de tenir facilitat en la comprensió de textos en terminologiama-
temàtica de les operacions financeres denivell elemental imitjà, i alhora ha d’arribar a saber transcriu-
re aquests textos en llenguatge analític.
-Desenvolupar la seva capacitat de síntesi i, també la d’anàlisi per poder seguir tot raonament lògic en
processosdeductius.
-Aconseguir que tingui l’habilitat de relacionar les diferents àrees conceptuals de l’assignatura i, també,
aplicar els conceptes adquirits enaquesta assignatura endiferents àreesde la titulació.
-L’estudiant ha d’adquirir seguretat en l’aplicació dels conceptes bàsics i fonamentals de l’assignatura,
així com, relacionar resultats i saber-los interpretar.
-Hadedesenvolupar la capacitat dededucció i l’habilitat de ser crític enprocessos deductius per poder
detectar, si s’escau, errors.
-L’estudiant ha de saber expressar correctament problemes de diferent tipologia en terminologia fi-
nancera.
-Ha de tenir facilitat en la comprensió de les operacions financeres i la seva concreció en rendes finan-
ceres i/opréstecs financers.
-Ha de ser competent en la valoració de capitals financers i les seves aplicacions a les rendes i préstecs
financers.
-L’estudiant ha de ser capaç d’entendre i saber utilitzar els conceptes donats i de perdre la por a
l’assignatura.

CONTINGUTS:
Els objectius didàctics de l’assignatura juntament amb els continguts que permetran assolir-los queden
reflectits en la taula següent:
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METODOLOGIA:
En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura quadrimestral de 6 crèdits correspon aproximadament a
10hores de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en4hores presencials i 5 hores de treball
personal, a la setmana.La resta de temps (aproximadament 15 hores semestrals) corresponen a la prepa-
ració i realitzaciód’exàmens.

El caràcter instrumental de lamatèria impartida en aquesta assignatura comporta unplantejamentma-
joritàriament pràctic. Però, per poder resoldre tot tipus de problemes i exercicis sobre operacions fi-
nanceres elementals de finançament, és imprescindible conèixer i entendreun seguit de conceptes teò-
rics i saber-los aplicar demanera correcta. Per tant, és aconsellable lamàxima asistència i implicació de
l’estudiant en les sessions presencials, en què el professor explicarà els continguts teòrics de cada tema,
acompanyatsdeexemples i exercicis.

Lametodologia utilitzada en les 60 hores acadèmiques es dividirà en dos tipus de sessions: sessions de
classe i sessions de treball dirigit (o tutories). La seva distribució es farà de la manera següent: des-
prés de6 sessionsde classe, aquestes seran complementades amb2 sessionsde treball dirigit, o tutories,
amb una tasca més personalitzada amb cada estudiant, en la qual es realitzaran exercicis individualit-
zats que s’avaluaran.

CONTINGUTS

-Concepte d’operació financera.Classificació. Equivalència
financera i factor financer. Suma financera.
-Règims financers pàctics: RISV, de descompte comecial,
RISAi de descompte atemàtic.
-Règims financers racionals: RICV, de descompte compost i
RICA.
-Tipus efectius d’interès i de descompte efectius.
- Equivalències entre règims.
- Preus financers no estrictes i estrictes.Tipus instantani
d’interès.
- Selecció d’operacions financeres

-Concepte de renda.Classificació
-Valor acutal i final d’una renda.
-Rendes constants.
-Rendes variables: en variació geomètrica, en variació lineal i
rendes fraccionades.

- Préstec amortitzablemitjançant un sol pagament.
- Préstec americà. (“Sinking-fund”)
- Préstec francès.
- Préstecs de quota variable.
- Préstec de quota de capital (o d’amortització) constant.
(Préstec italià)
- Préstec concertat “a interès financer” o “flat”.
- Préstec alemany.
-Cost d’un préstec.
-Valor, usdefruit i nua propietat d’un préstec.

OBJECTIUSDIDÀCTICS

1. Iniciar-se en les operacions
financeres i la valoració de capitals
financers.

2. Poder treballar amb tot tipus de
rendes, valorar-les i saber-ne fer les
aplicacions en qualsevol àmbit
financer.

3.Adquirir destresa en l’operativa
dels préstecs financers i la seva
aplicació en casos pràctics.
Conceptes generals i nomenclatura.



Les sessionsdeclasseestarandedicades fonamentalment a ladocència impartidapel professorper tal
de:

-Exposar i explicar els continguts teòrics de cada tema, acompanyats per exemples i possibles apli-
cacions.
-Motivar l’alumnat, estudiant aplicacionspràctiques elementals dels conceptes introduïts.
-Realitzar exercicis a l’aula, raonant cadascundelspassos i resolent els possiblesdubtes.
-Realitzar exercicis i problemes a l’aula.
-Corregir aquests exercicis de la formaque es considerimés adient, resolent els dubtes que plantegi
l’estudiant.

Per altra banda, les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a treballar exercicis i pro-
blemes similars als fets en classes anteriors, de manera més individualitzada. El professor convocarà a
cadaestudiant (o enpetits grups) per adiferents tasques:

-Resolució i explicació d’algun exercici o problema determinat per part de l’alumnat, raonant tots
els passos.
-Ajuda, per part del professor, en els casos d’estudiants que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.
-Utilització, si s’escau, de software adientper a la resoluciódeexercicis.

Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal. És
en aquestes hores (5 per setmana) on l’estudiant ha d’assolir els nivells òptims de destresa en
l’assignatura.Per aconseguir-ho, podemenumerar algunesde les tasques:

-Lectura i comprensió dels apunts de cada tema, repassant els exemples i exercicis fets en les hores
presencials.
-Plantejament dels nous exercicis i problemes de cada tema, buscant similituds amb els ja resolts,
marcant i/o apuntant els dubtesquevan sorgint, raonant els passos...
-Recerca en llibres i en la xarxa Internet de resums teòrics i de llistes d’exercicis de cada tema; tant
resolts, comper resoldre.
-Utilitzacióde softwareadientquepot ajudar a comprovar resultats.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’hora d’avaluar l’assoliment onodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

-Prova final escrita, encadascunade les convocatòries (80%).
-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg
del curs (15%).
-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (5%).

Cal fernotar, que les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:
Alguns dels llibres que es poden utilitzar per ajudar a la comprensió de lamatèria, així com per a treba-
llar i treureun llistatmés completd’exercicis i problemes són:

Teoria:
GilPeláez,L.Matemática de las operaciones financieras. Madrid:EditorialAC, 1989.
RodríguezRodríguez,A.Matemática de la financiación.Romargraf, 1994.
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Problemes:
AlegreEscolano,P.;BadiaBatlle,C.;BorrelVidal,M.; SanchoInsa,T.Ejercicios resueltos deMatemática de
las operaciones financieras.Madrid:EditorialAC, 1989.

FontanalsAlbiol,H.Matemática financiera. Supuestos.EdicionesS, 1992.
Gil Peláez, L.; Barquero, M.J.; Gil, M.A.; Maestro, M.L. Matemática de las operaciones financieras.
Problemas resueltos.Madrid:AC, 1989.

González Catalá, V. Enfoque práctico de las operaciones de la Matemática Financiera. Madrid: Ediciones
Sociales, 1991.

VicenteSoriano,X.Problemes resolts dematemàtica financera.Vic:EumoEditorial, 1996.

Tots ells espoden localitzar a labibliotecade laUVic.
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Estadística I

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències genèriques, distri-
buïdes en tres grans apartats i les competències específiquesqueesdetallen a continuació:

COMPETÈNCIESGENERALS

Competències Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-L’estudiant ha de ser capaç d’entendre i aplicar els conceptes d’estadística descriptiva i càlcul de pro-
babilitat.
-Ha de tenir la capacitat de conèixer els instruments i tècniques demesura que existeixen per portar a
termeunaanàlisi estadísticadescriptiva.
-Ha de tenir la capacitat de prendre decisions demanera crítica sobre l’elecció, l’aplicació i la interpre-
taciódels resultats derivatsdels diferentsmètodes estadístics.
-Capacitatde saber interpretar i comentar els resultats obtinguts.
-Hadedesenvolupar la capacitat dededucció i, també, l’habilitat de ser crític enprocessosmecànics de
càlcul perpoderdetectar, si s’escau, errors.
-Had’arribar a tenir seguretat i tècnica consolidadaen la resoluciódeproblemesprobabilístics.
-Ha de ser competent en l’utilització del programa estadístic SPSS i tenir la capacitat de determinar en
cada situació el procésque s’ajustimés a lesnecessitatdel problemaa resoldre.

CONTINGUTS:
Els objectius didàctics de l’assignatura juntament amb els continguts que permetran assolir-los queden
reflectits en la taula següent:
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CONTINGUTS

Tema1.Concepte i contingutde l’estadística.
1.1Objectede l’estadística.
1.2Població imostra.
1.3Elprocésde l’anàlisi estadística.
1.4Classificacióde lesdades.

Tema2.Distribucionsunidimensionals.
2.1Distribucióde freqüències.
2.2Representació gràfica.
2.3Mesuresdeposició
2.4Mesuresdedispersió
2.5Mesuresde forma (asimetria...)
2.6Mesuresdeconcentració

Tema3.Distribucionsbidimensionals.
3.1Distribucionsmarginals.
3.2Distribucions condicionades.
3.3 Independència estadística.
3.4Regressió lineal simple.

Tema4.Nombres índex.
4.1Definiciód’índex.
4.2 Índexs simples i complexos.
4.3Enllaç i canvis debase.
4.4Deflacióde sèriesde valor.

Tema 5.Teoria de la probabilitat.
5.1Concepte.Axiomàtica i propietats.
5.2Determinació de la probabilitat d’un

succés.
5.3 Independència de successos.
5.4Teoremade la probabilitat total.Teorema

deBayes.

Tema6. Introducció a l’ús del paquet estadístic SPSS.

OBJECTIUSDIDÀCTICS

-Conèixer els conceptes bàsics de
l’estadística descriptiva.

- Saber representar gràficament una
variable i interpretar-la.

-Conèixer i calcular els diferents estadístics
descriptius, així com saber interpretar i
aplicar cadascun d’aquests.

-Conèixer les distribucions de freqüències
bidimensional.

-Analitzar i determinar la relació lineal
entre dues variables quantitatives.

-Aprendre, reconèixer i calcular tot els
tipus de nombres índex.

-Conèixer els conceptes generals de la
teoria de la probabilitat.

- Saber resoldre problemes probabilístics i
aplicar correctament cadascun dels
teoremes.

-Aprendre a utilitzar un programa infor-
màtic d’aplicació estadística per analitzar
distribucions unidimensionals i
bidimensionals.

METODOLOGIA:
En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura quadrimestral de 6 crèdits correspon aproximadament a
10hores de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en4hores presencials i 5 hores de treball
personal a la setmana. La resta de temps (aproximadament 15 hores semestrals) corresponen a la prepa-
ració i realitzaciód’exàmens.

El caràcter instrumental de la matèria impartida en aquesta assignatura comporta un plantejament
eminentment pràctic amb la tutela constant del professor. Per tant, es aconsellable lamàxima assistèn-



cia i implicació de l’estudiant en les sessions presencials, en què el professor explicarà els continguts te-
òricsdecada tema, acompanyatsdeexemples i exercicis.

Lametodologia utilitzada en les 60 hores acadèmiques, es dividirà en dos tipus de sessions: l’explicació
dels continguts de cada tema realitzada en sessions de classe, es complementaran amb sessions de tre-
ball dirigit, ambuna tascamés personalitzada per a cada estudiant, en la qual es realitzaran exercicis in-
dividualitzats.

Les sessionsdeclasseestarandedicades fonamentalment a:
-Exposar i explicar els continguts teòricsdecada tema, acompanyatsper exemples.
-Realitzar exercicis a l’aula, raonant cadascundelspassos i resolent els possiblesdubtes.
-Realitzar a l’aula, exercicis perpartde l’alumnat ambautocorreció.
-Resoldre els dubtesqueplantegi l’alumnat.
-Explicar les tècniques estadístiquesmitjançant l’úsdel programaestadístic SPSS.

Per altra banda, les sessionsde treball dirigit estarandedicades a treballar exercicis similars als fets en
classes anteriors, de manera més individualitzada. El professor convocarà a cada estudiant (o en petits
grups) per adiferents tasques:
-Resolució i explicaciód’algunexercici determinatperpartde l’alumnat, raonant tots els passos.
-Ajuda, per part del professor, en els casos d’estudiants que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.
-Aplicaciópràctica ambtot el grupmitjançant l’úsdel programaestadístic SPSS.

Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal. És
en aquestes hores (5 per setmana) on l’estudiant ha d’assolir els nivells òptims en estadística descriptiva
i càlcul deprobabilitat elemental.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’hora d’avaluar l’assoliment onodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents instruments, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

-Prova final escrita (70%).
-Prova ambelprograma informàtic SPSS (15%)
-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg
del curs (10%).
-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (5%)

Si es disposa de temps necessari, existeix la possibilitat de fer la prova pràctica amb el programa infor-
màtic SPSS l’últimdiadeclasse.
Per poder aprovar l’assignatura i fer la mitjana cal que en la prova final escrita s’hagi obtingut una nota
igual o superior a4.
Cal fernotar, que les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:
MartínPliego,F.J. Introduccióna la estadística econòmica y empresarial.Madrid:AC, 1994.
Kazmier,L.Estadística aplicadaa la administración y economia.Madrid:McGraw-Hill, 1991.
Casas Sánchez, J.M. Introducción a la estadística para economia y administración de empresas.Madrid:Centro

deEstudiosRamonAreces, 1996.
Wonnacott iWonnacott.Estadística básica práctica. Limusa, 1991
Canavos,G.C.Probabilidady estadística.Madrid:McGraw-Hill, 1989.
PérezLópez,César.TécnicasEstadísticas conSPSS.PrenticeHall, 2001.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDETERCERCURS

DireccióFinancera

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE :Anual

OBJECTIUS:
L’objectiu de la Direcció Financera es presentar als estudiants quines són les funcions pròpies del de-
partament financer d’una empresa i comesduen a terme.Per unabanda s’analitzaran totes les possibili-
tats de finançament, comentant els avantatges i inconvenients de cada una; també s’analitzaran els
diferents projectes d’inversió, es seleccionaran elsmés interessants per a l’empresa i, finalment, es farà
referència a les tasques relacionades amb la gestióde tresoreria.

Ambtot això, el queespreténésque l’estudiant adquireixi un seguit de competències genèriques, que
esdivideixenen instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i tambéunes competències específiques.
Tot seguit lesdetallem:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Ha de conèixer quines són les funcions pròpies del director financer i de tota l’àrea financera de
l’empresa.
-Ha de saber llegir i interpretar correctament els comptes anuals d’una empresa, bàsicament el balanç i
el comptedepèrdues i guanys.Enaquest àmbit l’estudiant:
.Ha de tenir la capacitat per aplicar els instruments i tècniques que existeixen per portar a terme
unaanàlisi d’estats financers.
.Hademostrar capacitatde síntesi i saber interpretar, exposar i defensar els resultatsobtinguts.

-Ha de conèixer totes les font de finançament a l’abast de les empreses i els seus avantatges i inconve-
nients.
-Ha de saber determinar el cost de cada una de les fonts de finançament que està utilitzant actualment
l’empresa i també lesqueesplantegi utilitzar enel futur.
-Ha de saber planificar, a curt,mig i llarg termini tota l’activitat financera de l’empresa. En aquest sen-
tit, és indispensable que l’alumne sigui competent en la realització de pressupostos de tresoreria i en
l’elaboraciódels estats comptablesd’acord ambtota la informaciódequedisposi l’empresa.
-Hade saber elaborarunprojected’inversió i el seucorresponentprojectede finançament.
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-Ha de saber avaluar la viabilitat de qualsevol projecte d’inversió i emetre un informe que recomani o
descarti l’execuciódel projecte, acompanyant-lode totes lesmesures i estudis quehoavalin.

Tot seguit relacionaremtots aquestsobjectius ambels corresponents contingutsde l’assignatura:

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció
1.1. La direcció financera i les funcions del director financer.
1.2. La inversió i el finançament.
1.3.Anàlisi financer

1.3.1.- Els estats financers.
1.3.2.- Estructura econòmica i financera de l’empresa.
1.3.3.-Anàlisis de la situació financera.

Tema 2. FinançamentExtern
2.1.- Finançament aliè.

2.1.1.- Finançament bancari.
2.1.2.- Emissions de pagarés i obligacions.
2.1.3.-Valoració d’obligacions.

2.2.- Finançament extern propi.
2.2.1.-Accions: definició i tipus.
2.2.2.-Valor de les accions.
2.2.3.-Ampliacions de capital (emissió d’accions).
2.2.4.-Models de valoració d’accions.

Tema 3. Finançament Intern.
3.1.- Concepte.

3.1.1.-Avantatges i inconvenients de l’autofinançament.
3.1.2.- Efectemultiplicador de l’autofinançament.

3.2.- Beneficis retinguts.
3.3.-Amortització econòmica.

3.3.1.- Efecte expansiu de l’amortització o efecte
“Lohman-Ruchti”.

3.3.2.- Funció financera de les amortitzacions.
3.3.3.- Cost del finançament intern procedent de

l’amortització econòmica.

Tema4.Cost deCapital.
4.1.- Concepte i components del cost de capital.
4.2.- Factors que determinen el cost de capital.
4.3.- Premisses en què es basa el càlcul del cost de capital.
4.4.- Cost dels recursos aliens.
4.5.- Cost dels recursos propis en general.
4.6.- Ponderació dels diferents costos de capital.

OBJECTIUS

Hade conèixer quines són les
funcions pròpies del director
financer i de tota l’àrea financera de
l’empresa.

Ha de saber llegir i interpretar
correctament els comptes anuals
d’una empresa, bàsicament el balanç i
el compte de pèrdues i guanys.

Ha de conèixer totes les font de
finançament a l’abast de les empreses
i els seus avantatges i inconvenients.

Ha de saber determinar el cost de
cada una de les fonts de finançament
que està utilitzant actualment
l’empresa i també les que es plantegi
utilitzar en el futur.
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Tema 5. Planificació Financera.
5.1.-Aproximacions a la planificació financera.

5.1.1.- Introducció a la planificació.
5.1.2.- Concepte de planificació financera.
5.1.3.- El pla financer a llarg termini.

5.2.- Estats Financers Previsionals.
5.2.1.- Compte de resultats previsional.
5.2.2.- Pressupost de tresoreria.
5.2.3.- Balanç de situació final previsional.

Tema6 Projectes d’Inversió i Finançament iCriteris de
Selecció d’Inversions.
6.1.- Introducció.
6.2.- Projectes d’inversió.
6.3.- Projectes de finançament.

6.3.1.- Projectes de finançament aliè.
6.3.2.- Projectes de finançament propi.

6.4.- Projectes agregats.
6.5.- Càlcul del cost de capital.

6.5.1.- Càlcul del cost de capital d’un projecte de
finançament aliè.

6.5.2.-Càlcul del cost de capital d’un projecte de
finançament propi.

6.5.3.-Càlcul del cost de capital d’un projecte de
finançament conjunt.

6.5.4.-Càlculmanual del cost de capital.
6.6.- Criteris de selecció d’inversions.

6.6.1.- El valor actual net (VAN).
6.6.2.- El valor final net (VFN).
6.6.3.- La taxa interna de rendibilitat (TIR).
6.6.4.- El termini de recuperació (Payback).

Tema 7.Relacions entre elsCriteris de Selecció d’Inversions
iAnàlisi de Sensibilitat.
7.1.- Relacions entre els criteris de selecció d’inversions.

7.1.1.- Relació entre elVAN i laTIR.
7.1.2.- Relació entre elVAN i elVFN.
7.1.3.- Relació entre laTIRi la taxa de reinversió.
7.1.4.-Anomalies delVAN i de laTIR.

7.2.- Projectes no comparables.
7.2.1.- Projectes d’inversió ambuna inversió inicial

diferent.
7.2.2.- Projectes d’inversió ambuna durada diferent.

7.3.-Anàlisi de sensibilitat.
7.3.1.-Anàlisi de Sensibilitat delVAN.
7.3.2.-Anàlisi de Sensibilitat de laTIR.
7.3.3.-Anàlisi de Sensibilitat delVFN.

Hade saber planificar, a curt,mig i
llarg termini tota l’activitat
financera de l’empresa. En aquest
sentit, és indispensable que
l’alumne sigui competent en la
realització de pressupostos de
tresoreria i en l’elaboració dels
estats comptables d’acord amb tota
la informació de que disposi
l’empresa.

Ha de saber elaborar un projecte
d’inversió i el seu corresponent
projecte de finançament.

Ha de saber avaluar la viabilitat de
qualsevol projecte d’inversió i
emetre un informeque recomani o
descarti l’execució del projecte,
acompanyant-lo de totes les
mesures i estudis que ho avalin.



METODOLOGIA
La Direcció Financera és una assignatura eminentment pràctica que s’imparteix en modalitat presen-
cial.

En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels diferents
temes per poder posteriorment resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests
coneixements teòrics aniràdirigida a la totalitatd’alumnesquecursen l’assignatura.

Atravésde les sessionsde treball dirigit els alumneshaurandeplantejar i resoldrediferents casospràc-
tics relacionats amb cada un dels diferents temes de l’assignatura. El professor explicarà l’objectiu del
cas, complantejar-lo imostrarà el camí a seguir per tal deque cada grup el pugui resoldre.Aquests casos
pràctics es resoldranengrupsdeentredues i quatrepersones.

Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatu-
ra per anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball
personal anirà endues línies:

-En relació a la part teòrica es recomana fer-ne un repàs setmanal i a partir d’aquí elaborar resums i
esquemesqueajudin a l’estudi.

-Pel que fa a la part pràctica, l’estudiant haurà de comprovar que ha entès correctament el planteja-
mentdels diferents casospràctics així com la seva resolució.

En el pla de treball de l’assignatura és on l’estudiant trobarà especificat setmanalment la previsió del
quees farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’estudiant.
Contemplemunaavaluacióper curs (recomanada) i una avaluació ambexamen final.

Tenint encomptequeaquesta ésuna assignatura anual, l’avaluaciópercursde l’assignatura constade:

-Un examen parcial el mes de febrer (del tema 1 al tema 4 ).Tindrà un valor de 4,5 punts.Aquest inclou
una part teòrica que valdrà 1,5 punts i una part pràctica que valdrà 3 punts. La part teòrica consistirà en
unexamen tipus test i la partpràctica en la realitzaciódediferents exercicis.

-Un examen parcial el mes de juny (del tema 5 al tema 7 ).Tindrà un valor de 4,5 punts.Aquest, al igual
que l’anterior, inclouunapart teòrica que valdrà 1,5 punts i unapart pràctica que valdrà 3 punts. Lapart
teòrica consistirà enunexamen tipus test i la partpràctica en la realitzaciódediferents exercicis.

-Realització dels diferents casos pràctics que es plantegin al llarg del curs. Es tracta de casos que
s’hauran de realitzar en grups de entre 2 i 4 estudiants.Al llarg del curs se’n hauran de realitzar entre 1 i
3. El valor de tots aquests casos pràctics és d’un punt i la seva presentació es indispensable per poder
accedir als exàmensparcials.

-Examen final delmes de juny. L’hauran de realitzar forçosament aquells alumnes que no hagin real-
itzat el lliurament dels casos pràctics i també aquells que hagin obtingut una nota inferior a 1,5 en
l’examen del primer parcial.Aquest examen tindrà un valor de 10 punts, tractarà sobre tots els temes
de l’assignatura (del tema 1 al tema 7 ) i inclourà una part teòrica que valdrà 3 punts i una part pràctica
que valdrà 7 punts. La part teòrica consistirà en un examen tipus test i la part pràctica en la realització
dediferents exercicis.

-Examen del mes de setembre.Aquest examen tindrà un valor de 10 punts, tractarà sobre tots els
temes de l’assignatura (del tema 1 al tema 7 ) i inclourà una part teòrica que valdrà 3 punts i una part
pràctica que valdrà 7 punts. La part teòrica consistirà en un examen tipus test i la part pràctica en la re-
alitzaciódediferents exercicis.
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Comptabilitat III

CRÈDITS:9
QUADRIMESTRE:Anual

OBJECTIUS:
L’objectiude l’assignatura és aconseguir que l’alumneadquireixi les competències genèriques, que esdi-
videixen en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiques que es detallen
a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES
Competències instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i deplanificar
-Destresa en l’úsde la informació
-Resoluciódeproblemes
-Presadedecisions
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi

Competències interpersonals
-Treball enequip (méspensant enelmónde l’empresaquenopas a classe)
-Habilitatper comunicar-se ambexpertsd’altres camps

Competències sistèmiques
-Capacitatper aplicar coneixements a lapràctica
-Capacitat per adaptar-se a situacions noves (nous entorns productius, noves línies de negoci, nous
productes, nous sistemesdecàlcul del cost)
-Capacitat per generar noves idees, creativitat (entès com la capacitat demillorar el sistema de càl-
cul existent a l’empresa fins almoment)

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’alumnehade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Ha de ser capaç d’entendre la perspectiva interna del tractament de la informació comptable i ha de
saber enfocar l’estudid’aquesta informacióde lamaneramésdesagregadapossible.
-Ha de ser competent en la quantificació del procés de generació de valors dins l’empresa, per la qual
cosahauràdeconèixer enprofunditat l’organització internade l’organitzacióempresarial.
-Ha de saber detectar els diversos objectes de cost que poden haver-hi per tal demillorar la rendibilitat
i la gestió internade l’organització empresarial.
-Ha de tenir la capacitat de coordinar les diverses àrees de responsabilitat de l’empresa i ha de ser com-
petent en la consecucióde la informacióqueposseeixen.
-Hade ser capaçd’implantar un sistemade comptabilitat de costos que variï segons les característiques
de l’empresa: industrial, comercial, de serveis.
-Ha de ser capaç de relacionar els diversos sistemes de càlcul de cost que existeixen i ser competent en
la seva aplicació segonsquin sigui l’objectiu informatiuqueespersegueixi.
-Hade saberprendredecisions, tant lesd’explotació com lesqueafectin a laplanificaciódel benefici.
-Ha de ser capaç de dur a terme el procés de planificació i control dels pressupostos operatius de
l’empresa.
-Ha de conèixer les noves tècniques de gestió empresarial i les relacions existents amb la comptabilitat
de costos i degestió.
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CONTINGUTS
Elsobjectiusdidàctics de l’assignatura juntament ambels contingutsquepermetran assolir-los, queden
reflectits en la taula següent:
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CONTINGUTS

Tema 1:Comptabilitat de costos i de gestió en elmarc de la
comptabilitat.
Tema2:El cicle comptablede la comptabilitatde costos.

Tema3:El costdels factors.
Tema4:El costdelsmaterials.
Tema5:El costdel personal
Tema6:Els costos indirectes

Tema7:Els centresdecost i la localitzaciódels costos.
Tema 8: Sistema de costos per ordres de producció i per
processos.
Tema9:Els costosde laproducció conjunta i els subpro-
ductes.

Tema10:Lacomptabilitat degestió.
Tema 11: Els sistemes de cost: full costing, direct costing i
imputació racional.
Tema12:L’anàlisi cost-volum-benefici.

Tema13:Lapresadedecisionsd’explotació.

Tema14:El sistemapressupostari
Tema15:El cost estàndard i lesdesviacions.

Tema 16: La comptabilitat de gestió en el nou entorn de la
producció.
Tema17:Lagestióde laqualitat i dels costosde lanoquali-
tat.

OBJECTIUS

- Entendre què és la comptabilitat de
costos, els seus conceptes
fonamentals i les seves interrelacions
amb la comptabilitat financera.

- Ser capaç de realitzar una
classificació dels costos empresarials,
i el seu càlcul

-Aconseguir entendre comes
desenvolupa el procés productiu de
les diferents empreses, ja siguin
industrials, comercials o bé de
serveis, per tal de saber calcular el
cost de la seva activitat i obtenir el
seu resultat intern.

-Comprendre que la comptabilitat de
gestió és fonamental per a la
DireccióEstratègica.

-Conèixer quins són els criteris a
seguir en la presa de decisions
empresarials.

-Assolir els coneixements necessaris
per portar a terme el procés de
planificació i control dels costos
empresarials.

-Conèixer nous sistemes de costos i
de gestió.



METODOLOGIA
Es tractad’una assignaturaque téun fort componentpràctic.

En les sessions de classe, el professorat transmetrà els coneixements teòrics necessaris per tal de poder
resoldre cadascun dels casos pràctics que es treballaran ambposterioritat. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En les hores de treball dirigit és on es resoldran els casos pràctics de cadascun dels diferents temes. El
professorat explicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis.Aquests ca-
sospràctics es resoldrande forma individual obéengrups.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per anar consolidant els coneixements adquirits encadascundels diferents temes.Aquest treball perso-
nal consistirà fonamentalment a fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe; fer resums i esque-
mesdels aspectes i qüestionsmés importants; comprovar si s’ha entès el plantejamentdels diferents ca-
sospràctics; i es vagi preparant l’assignaturaperpoder-la superar ambèxit.

En el pla de treball de l’assignatura és on l’alumne trobarà especificat setmanalment la previsió del que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’alumne.
Tenint en compte que aquesta és una assignatura anual, l’avaluació de l’assignatura es realitzarà de la se-
güentmanera:

Primera convocatòria. S’avaluaràde formacontinua i consistirà en:
Horesde treball dirigit: 10%nota final
Aquesta puntuació només es considerarà si s’ha assistit a totes les sessions de treball dirigit. En cas de
nohaver assistit a totes les sessionsprogramades, l’examenpassarà a valer el 70%de lanota final.

Casospràctics (obligatoris): 15%nota final
-En acabar el tema 8 i el tema 13 es lliurarà un exercici als alumnes que caldrà resoldre en format Excel i
engrupsdecomamàxim2persones.

Controls teòrics (obligatoris): 15%nota final
-En finalitzar el tema 6 del primer quadrimestre i el tema 12 del segon quadrimestre (aquest segon con-
trol també inclourà els temes teòrics 16 i 17 del programa) es realitzarà un control per comprovar els
coneixements teòrics assolits fins almoment.

Exàmensparcials febrer i juny : 60%nota total
S’hand’aprovar per poder fermitjana amb la resta denotes corresponents a l´avaluació continuada. Les
preguntes seranmerament pràctiques i poden fer referència a qualsevol dels temes estudiats durant el
quadrimestre corresponent.

En cas que un estudiant superi l’avaluació continuada del primer quadrimestre, podrà alliberarmatèria
dels temes donats; en cas contrari, l’examen de juny inclourà casos pràctics i preguntes teòriques co-
rresponents a tots els temesestudiatsdurant el curs.

En cas d’haver superat l’avaluació continuada corresponent als dos quadrimestres, la nota final de juny
serà lamitjanade lesduesqualificacions.

Segonaconvocatòria.Examen final queval un 100%de lanota.
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Direcció iGestióEmpresarial

OBJECTIUS:
Aconseguir que l’estudiant assoleixi els recursos i competències que a continuació es detallen i que són
els quees consideren importants en l’àmbitde formaciódegestiód’empresa.
L’assignatura s’articula enels següentsblocs temàtics:
1.Reflexió sobre les causes que justifiquen l’existència de l’empresa i identificació dels problemes prin-
cipals que ha de resoldre aquesta organització.Al final del mòdul hemde percebre demanera clara la
importància de l’estratègia i l’organització estructural de l’empresa comaelements quepermetendo-
nar la solució als problemes identificats.

2.Estudi del procés de direcció estratègica de l’empresa, explicació de les diverses fases d’aquest pro-
cés.Al final l’estudiant ha d’estar en condicions de valorar la millor alternativa estratègica per a la si-
tuacióparticulardecadaempresa.

3. Implementació estratègica o organització. En aquesta part repassarem les qüestionsmés importants
que hem de considerar en el moment de traduir a la realitat les prescripcions estratègiques i com
aconseguir unaorganitzacióque faciliti la correcta aplicacióde l’estratègiaprèviamentdefinida.

CONTINGUT:
Empresa imercatcomamecanismesd’assignació
1.1Assignacióde recursos
1.2Elmercat comamecanismed’assignació
1.3L’empresa comamecanismed’assignació

Laformulaciódelplaestratègic
2.1Els objectius empresarials
2.2Estratègies genèriques
2.3Estratègies específiques

ImplementacióestratègicaII (dissenyestratègic)
3.1Desenvolupamentde recursos i capacitats i estructuraorganitzativa
3.2Pressupostos, polítiques,millora continuada i sistemesd’incentius
3.3Lideratge imotivació

METODOLOGIA:

COMPETÈNCIES

Competències genèriques instrumentals
-Capacitatd’ anàlisi i de síntesi
-Comunicacióoral i escrita
-Habilitatsperbuscar informació
-Capacitatper resoldreproblemes
-Capacitatperprendredecisions

Competències genèriquespersonals:
-Capacitatper treballar enequip
-Treball interdisciplinari

COMENTARIS

Aquestes competències, caldrà articular-les en un procés
d’aprenentatgeque inclourà les tasques següents:
-Classes a tot el grup,
-Seminaris sobre temesespecífics
-Treball interdisciplinari
-Presentacióoral
Aquests seran els conceptes d’avaluació que desprès es
detallaran.

Les competències personals es valoraran exclusivament
amb la realitzaciódel treball interdisciplinari
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Aquestes competències seran avaluades amb els se-
güents elementsd’avaluació:
-Treball
-Presentacióoral

Les competències especifique,s pel seu caràcter diferen-
cial, tenen una avaluació via examen que cal superar per
poder superar l’assignatura, és per això que el seu valor
serà el 60%de lanota.

Competències genèriques sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Creativitat
-Lideratge
-Iniciativa i esperit emprenedor

Competències especifiques:
-Organització i administraciód’empreses
-Capacitatdegestió

AVALUACIÓ:
Elprocésd’avaluació tindràunadobleperspectiva, per unabandaen relació als ítemsde treball, i per al-
tra en relació a les competències assolides, de forma que, si cal, es pugui donar a l’estudiant informació
relativa a les capacitats que haurien demillorar en relació a l’assignatura, cal considerar també que en el
cas d’un estudiant que permotius justificats no tingui la possibilitat de seguiment normal del curs, po-
dràoptar en segonaconvocatòria ademanar la avaluació exclusivament via examen.

Pel que fa a la temporalització es publicarà al campus virtual per garantir el màxim aprofitament de
l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Primerapart:Empresa imercatcomamecanismesd’assignació
SerraRamoneda:Sistema econòmic i empresa,Barcelona:Labor, 2000.

Segonapart:Estratègiad’empresa
Etkin Jorge, Politica, gobierno y gerencia de las organizaciones, acuerdos, dualidades y divergencias, Buenos

Aires:PrenticeHall, 2000.
Gerry JohsonyKevanScholes,Dirección estrategica,PrenticeHall, PearsonEducation, 2001.
Menguzzato Martina y Renau Juan José, La dirección estrategica de la empresa un enfoque innovador,

Barcelona:Ariel, 1992.
PorterMichael,E.Ventaja competitiva creación y sostenimiento de undesempeño superior,CECSA, 1990.
Mintzberg,Henry;Quinn, JamesBrian;Ghoshal, SumantraElproceso estrategico. PrenticeHall, 1999.
Ridderstrale, Jonas; Nordström, Kjell A. Karaoke Capitalism, Management para la humanidad, Prentice

Hall-Pearson, 2004.

Tercerapart: Suporta l’estratègia
JamesChampy.Reingenieria de la dirección, EditorialDíazdeSantos, 1996.
BobNelsonMil yuna formas de recompensar a sus empleados. Barcelona:Gestión2000, 2002.



PaulWatzlawick, et. al.CambioFormación ySoluciónde losProblemasHumanos. Barcelona:Herder, 2001.
PaulWatzlawick.Teoríade laComunicaciónHumana. Barcelona:Herder, 1998.
RobertDiltsLiderazgoCreativo.Barcelona:Urano, 2001.
ThomasO. Davenport.Capital Humano. Creando ventajas competitivas a través de las personas.Barcelona:

Gestión2000, 2000.
Andrew Mayo; Elizabeth Lank. Las organizaciones que aprenden. (The power of learning), Barcelona:

Gestión2000, 2000.
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Estadística II

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
En aquesta assignatura introduïm l’estudiant en l’estadística inferencial, fent especial atenció en el càl-
cul de probabilitats ambmodels de variables aleatòries, tant discretes comcontínues, comaprimer pas
per a la comprensió dels fenòmens quantitatius econòmics i empresarials. També es treballen el con-
ceptes demostratge, tant des de un punt de vista teòric com pràctic i l’estimació de paràmetres pobla-
cionals. Per acabar s’expliquen el principals contrastos d’hipòtesis i es treballa el concepte amb la reso-
lució de problemes aplicats a la gestió empresarial. Les competències que haurà d’assolir l’estudiant es
resumeixenel següentquadre:

Competències Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat

CONTINGUT:
Tema1.Variables aleatòriesUnidimensionals.

1.1Funcionsdeprobabilitat i dedistribució.
1.2Modelsde variables aleatòriesdiscretes.
1.3Modelsde variables aleatòries contínues.

Tema2.Variables aleatòriesbidimensionals.
2.1. Definició.
2.2. Covariància i correlació.

Tema3.Mostreig.
3.1. Nociódemostra.
3.2. Tipusdemostreig.
3.3. Estadísticsbàsics.

Tema4.Estimaciódeparàmetres.
4.1. Definiciód’estimador.
4.2. Propietatsdels estimadors.
4.3. Estimaciópuntual.
4.4.Estimacióper interval.

Tema5.Contrastaciód’hipòtesis.
5.1.Definició.Tipusd’error.
5.2. Hipòtesis sobre lamitjana.
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5.3. Hipòtesis sobre la variància.
5.4. Hipòtesis sobreproporcions.
5.5. Anàlisi de la variància.

Tema6.ProvesKhi-quadrat.
6.1. Contrastde labondatde l’ajustament.
6.2. Contrastd’homogeneïtat.
6.3. Contrastd’independència.

Tema 7. -Utilització del programa informàtic SPSS per treballar alguns models de variables aleatòries i
resoldre alguns exercicis d’intervals de confiança i contrastosparamètrics.

METODOLOGIA:
El caràcter instrumental de l’assignatura comporta un plantejament eminentment pràctic. En les ses-
sions de classe s’explicaran els continguts teòrics de cada tema amb els exemples corresponents. En les
sessions de treball dirigit es resoldran i comentaran els exercicis pràctis ja siguin els corresponents a
l’aulaobéels quees resoldranmitjançant el programaestadístic SPSS.
Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements teòrics adquirits i els apliqui als exercicis pràctics.
En el pla de treball de l’assignatura, que s’entregarà a l’inici de curs, s’especificarà setmanalment la pre-
visiódel quèes farà en les sessionsdeclasse, leshoresde treball dirigit i leshoresde treball personal

AVALUACIÓ:
Per aprovar l’assignatura, s’hadediferenciar entre laprimera i segonaconvocatòria:
L’avaluacióde l’assignatura, enprimera convocatòria, constadels següents apartats:

Exercicis (10%)
Exercicis (2 de cada un dels següents blocs) en grup de 2 o tres alumnes comamàxim. Lliurament un
per sorteigdel grup i lanota esper tots.
1.V.A.Unidimensionals iBidimensionals
2.Mostratge
3.Estimació
4.Contrastd’hipòtesi

Per sorteig 2 representatsde tots els grups surtena fer el problemaa lapissarra.
Exemple: 40alumnes, 20grups, lliurant 20exercicis, d’aquests 20grups, duespersones representats
de dos grups surten a fer el problema (i no el lliuren) i l’expliquen a la classe i es puntua aquesta expli-
cació.

Controls ( 80%)
Hi haurà dos controls (40% cada un), un a la finalització del Bloc 1 i 2 i un altre a la finalització del
bloc 3 i 4, avisats ambuna setmanad’antelació.Poden ser teòrics i/opràctics.

Pràctica (10%)
Pràcticaper lliurar.Dura tot el quadrimestre, es lliura al final, coma treball.

L’avaluacióde l’assignatura en segonaconvocatòria i extraordinària constad’unexamen final.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Canavos,G.C.ProbabilidadyEstadística.Aplicaciones yMétodos.McGraw-Hill, 1988.
AleaRiera, M.V.Estadística aplicadaa les ciències econòmiques i socials. Barcelona:UB /McGrawHill, 1999.
Kazmier,L.;DíazMata,A.Estadística aplicadaaadministración y economía.McGraw-Hill, 1991.
Newbold,P.;Estadística para losNegocios y laEconomía. PrenticeHall, 1996.
BaróLlinàs, J.Cálculo de probabilidades.Aplicaciones económico-empresariales. Barcelona:Parramón, 1987.
BaróLlinàs, J. Inferència estadística aplicaciones económico-empresariales. Barcelona:Parramón, 1989.
Freedman;Pisani;Purves;Adhikari.Estadística. Barcelona:AntoniBosch, 1993.
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Thomas, J.J. Introducciónal análisis estadístico para economistas.Marcombo, 1986.
Hanke, J.E.;Reitsch,A.G.Estadística paranegocios. Irwin, 1995.
Wonnacot, T.H.; Wonnacot, R.J. Fundamentos de estadística para administración y economía. Mèxic;

Limusa, 1989.
Gonick,L., Smith,W.Laestadística en cómic. Barcelona:ZendreraZariquiey, 1999.

BIBLIOGRAFIAADDICIONAL:
Casas, J.M.;García,C.;Rivera,L.F.;Zamora,A.I.Problemas de estadística.Madrid:Pirámide, 1998.
Chou;StatisticalAnalysis forBusiness andEconomics. Elsevier, 1989.
Sierra,M.A.Ejercicios resueltos de estadística.Ceura, 1987.
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EconomiaEspanyola iMundial

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
L’assignatura comença introduint conceptes i tècniques imprescindibles per a l’anàlisi econòmica. A
partir d’aquí presenta els tretsmés destacats que han caracteritzat l’economiamundial des del comen-
çament del segleXXfins a l’actualitat. Continua amb l’estudi de l’evolució recent, a partir dels anys sei-
xanta, de l’economia espanyola analitzant els canvis en l’estructura econòmica del país des d’una triple
perspectiva: global, sectorial i institucional.
L’assignatura dóna el coneixement de les tècniques bàsiques d’anàlisi econòmica per comprendre els
canvis que han sofert les economies espanyola i mundial en les seves estructures. A partir d’aquí,
l’alumnatdisposaràdeméselementsde judici per interpretar la realitat econòmica.

METODOLOGIA:
Aclasse s’explicaran els temes del programa. Es disposarà d’un dossier amb estadístiques, quadres i lec-
tures sobre els quals se centraran les explicacions.

PROGRAMA:
Part I: Introducció a l’economia aplicada.
Tema1.Lacomptabilitatnacional:

L’activitat econòmica.Producció, renda i despesa.
Lesoperacions sobrebéns i serveis.
Lesoperacionsdedistribució.
Lesmacromagnituds.
Els comptes simplificatsde lanació.
Els sectors institucionals.
El compte financer.

Tema2.LesTaules input-output:
L’esquemade les taules input-output.
La taula input-outputde l’economiaespanyola 1980.
Elmodeldedemanda.

Tema3.Labalançadepagaments.
El dèficit comercial i el seu finançament.
Labalança corrent i la balançadecapital.

Part II.El procésdemodernitzacióde l’economiaespanyola.
Tema6.Eldesenvolupamentdels anys seixanta:

Lapremissadel desenvolupament: elPlaNacional d’EstabilitzacióEconòmicade 1959.
Trets essencials de l’estructuraproductiva espanyoladels anys seixanta.
Elspassiusdel desenvolupamenteconòmicdels anys seixanta.

Tema7.Lacrisi dels anys setanta.
Els factorsde la crisi.
La respostadel sistemaeconòmic a la crisi.
Els problemespolíticsde l’ajust a la crisi aEspanya.

Tema8.Lapolíticad’ajust capa la integració a laCEE.
El contingut tècnicde lespolítiquesd’ajust.
Unbalanç.

Tema9.L’ingrés a laCEE i la fasede recuperacióde l’economia
Significacióde la integraciód’Espanya a laCEE
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Unbalanç.
Tema10.Evolució recentde l’economiaespanyola.
L’arribadade la recessió econòmica.
La superacióde la crisi del 93.

AVALUACIÓ:
Es farà un examen al final del quadrimestre que contindrà un exercici d’economia aplicada, preguntes
decaràcter teòric i uncomentari d’algunaestadística econòmicaounanotíciad’actualitat.

BIBLIOGRAFIA:
FuentesPascual,Ramón.Problemas deEconomíaAplicada.Madrid:Pirámide, 1995.
GarcíaDelgado, J.L. (director);España, economía.Madrid:EspasaCalpe, 1993.
GarcíaDelgado, J.L. (director);Lecciones deEconomíaEspañola.Madrid:Civitas, 1995.
MuñozCidad,C.Las cuentas de la nación.Madrid:Civitas, 1994.
Sandretto,R.El comerç internacional.Vic:EumoEditorial, 1991.
Altres referènciesbibliogràfiquesd’interès esdonaranal llargdel cursper a cada temadelPrograma.
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ASSIGNATURESOPTATIVES

Auditoria

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és aconseguir que l’alumne adquireixi les competències genèriques,
que s’estructurenen instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiquesquees
detallen a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES
Competències Instrumentals:
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a resoluciódeproblemes
-Capacitatper aprendredecisions

Competències Interpersonals:
-Capacitatper a treballar enequip

Competències sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-L’alumnehade ser capaçd’adquirir coneixements enaquests àmbits:
-Aconseguir el coneixementde l’auditoria financera anivell conceptual i legal.
-Hadeconèixer lesdiferents àreesd’auditoria i treballar-les anivell pràctic.
-Ha de conèixer les normes de registre i regles de reconeixement del PGC junt amb les altres parts del
PGCper l’aplicaciópràcticadelsmateixos.
-Hadeconèixer les tècniquespròpiesde l’auditoria.
-Hadeconèixer enprofunditat l’informed’auditoria, saber elaborar aquest informe i interpretar tota la
informacióqueconté.
-Hadeconèixer lesnormes tècniquesd’auditoria.

CONTINGUTS

Tema1: INTRODUCCIÓAL’AUDITORIA
1.1.Concepte, naturalesa i objectiusde l’auditoria.
1.2.Orígenhistòricde l’auditoria.
1.3.Auditoria externa i auditoria interna.
1.4.Altres tipusd’auditoria.

Tema2:MARCLEGALDEL’AUDITORIA
2.1.Llei d’auditoriadecomptes.
2.2.Reglamentde la llei d’auditoriadecomptes.

OBJECTIUS

En el primer tema es pretén conèixer a nivell
teòric la disciplina auditora, l’origen històric i
els diferents tipus d’auditoria existents.

En el segon tema es pretén que l’alumne
aprengui elmarc legal que envolta la
disciplina auditora.
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2.3.Normes tècniquesd’auditoria.
2.4.Normesespecials.

Tema3:TÈCNIQUESBÀSIQUES
D’AUDITORIA
3.1.Observacions físiques.
3.2.Confirmaciódirecta.
3.3.Revisió analítica.
3.4.Revisiódecomptes
3.5.Control Intern.

Tema4:DESENVOLUPAMENTD’UNAAUDI-
TORIA
4.1.Planificacióde l’auditoria.
4.2.Organització i programad’auditoria.
4.3.Evidència enauditoria.
4.4.Papersde treball.
4.5Divisiódel treball per àreesd’auditoria.

Tema5:ÀREESD’AUDITORIA
5.1.Àreesobjected’estudi
5.2.Objectiusdecada àrea.
5.3.Control interndecada àrea.
5.4.Procedimentsdecada àrea.

Tema6:L’INFORMED’AUDITORIA
6.1.Concepte i elementsbàsicsde l’informe

d’auditoria.
6.2.Opinióde l’auditor.
6.3.Circumstàncies ambpossible efecte en l’opinió

de l’auditor.
6.4.Fetsposteriors.
6.5.Publicació imodels d’informesd’auditoria.

En el tercer tema l’objectiu és que l’alumne
sàpiga realitzar les tècniques bàsiques de
l’auditoria.

L’objectiu d’aquest tema és conèixer comes
desenvolupa una auditoria.

En aquest tema es pretén conèixer les
diferents àrees d’auditoria amb els seus
objectius, el seu control intern i els
procediments d’auditoria que cal aplicar en
cada àrea.

En aquest tema es pretén que l’alumne
conegui tot el que fa referència a l’informe
d’auditoria.

METODOLOGIA:
L’assignatura, tot i tenir una part teòrica important per tal que el conceptes bàsics s’adquireixin correc-
tament, ésprincipalmentunamatèriamoltpràcticaque s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professor explica els coneixements teòrics de cadascun dels diferents
temes per poder posteriorment resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En leshores de treball dirigit es resolen els casos pràctics dels diferents temes per tal de complemen-
tar i assentar els coneixements propis de la matèria.Val a dir, que per aquests exercicis el professor ex-
plicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis a nivell individual o bé en
grupsdeduespersones.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana uneshores de treball personal a aquesta assignatu-
ra per tal de consolidar els coneixements adquirits en els diferents temes. Es tracta de seguir un ritme
setmanal de resolució d’exercicis amb sintonia amb el que s’ha explicat a classe, amb aquest treball per-
sonal l’alumne tambéha de fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classemitjançant els resums i es-



quemes corresponents. D’altra banda, l’alumne haurà de presentar dues fitxes tècniques d’articles ac-
tuals d’auditoria i tambéhauràde realitzar exercicis d’auditoriaque seranavaluats

En elpla de treballde l’assignatura és on l’alumne trobarà especificat setmanalment la previsió del que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentagatge global aconseguit per l’alumne.
Concretament l’avaluació constade:

Un examen a final del quadrimestre que representa el 90% de la nota de l’assignatura. De l’examen un
70%escorrespona lapartpràctica i un 30%escorrespona lapart teòrica.
La resoluciód’exercicis d’auditoria i la realitzacióde fitxes tècniques representenun 10%de lanota.

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar cadaunade lesparts anteriors.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Amat,O.Análisis deEstadosFinancieros. Barcelona:Gestión2000.Últimaedició.
Casals,R.;Gassó, JM.; Soria.C,Fundamentos de auditoria. ICJC.
EsborranyPGC19de febrer 2007.
Goxens,MA.;Gay, JM.Análisis de estados contables.Diagnóstico económico-financiero. PrenticeHall.
Madariaga, JM;Kirkby,D.Laauditoria en la práctica. Bilbao:Deusto. 1998.
Madriaga, JM.Laauditoria de cuentas en la empresa española. Bilbao:Deusto. 1998.
OmeñacaGarcía, J.ContabilidadGeneral.Bilbao:Deusto, últimaedició.
Omeñaca García, J. Supuestos prácticos de Contabilidad Financiera y de Sociedades. Bilbao: Deusto, última

edició.
PlaGeneral deComptabilitat 1990.
ProjectedeLlei de reformamercantil enmateria comptable.
SierraG.;Orta,M.Teoriade l’auditoria financiera.McGraw-Hill, 1996.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
ÁlvarezLópez J. Introduccióna laContabilidad. EditorialDonostiarra, últimaedició.
Domínguez Pérez, J.L.; Gay Saludas J.M.; Losilla Ramírez, M.; Melús Fernández, J.J.; Osés García, J.
Contabilidad Financiera, aplicación práctica de las normas de valoración. Editorial McGraw-Hill, última
edició.

RequenaRodríguez, J.M.El resultadode la empresa. Barcelona:Ariel, últimaedició.
Rivero J.Supuestos deContabilidadFinanciera.EditorialTrivium,últimaedició.
RiveroTorre,P.Análisis deBalances yEstados complementarios.Madrid:Pirámide, últimaedició.
SáezTorrecillaCasos prácticos deContabilidadGeneral. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
SáezTorrecilla,ContabilidadGeneral. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
VelaPastor,M.;Montesinos Julve,V.; Serra Salvador,V.Manual deContabilidad. Barcelona:Ariel, última

edició.
Wanden-Berghe J.L.Manual deContabilidadGeneral.Madrid:Pirámide, últimaedició.
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Comerç Internacional

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUS:
Estudiar les velles i les noves teories delComerç Internacional per explicar el fenomende globalització
econòmica, les seves causes i les seves conseqüències; parar esment a les qüestions monetàries i a la
mundialització financera, i fer una breu aproximació als grans conflictesmundials de la nostra era rela-
cionats ambels recursosnaturals, el comerço, engeneral, l’economia.

PROGRAMA:
1.Tretsbàsicsde la internacionalitzacióde l’economia
2.Les teories clàssiques imodernesdel comerç internacional
2.1Teoriade l’avantatge absolut (AdamSmith)
2.2Teoriade l’avantatge relatiu (DavidRicardo)
2.3Models ambdiversos factors (Hecksher iOhlin)
2.4Comerç internacional i economiesd’escala (Salop-Krugman)
2.5Competència imperfecta: el dumping recíproc
2.6Modeldecomerç ambcostos creixents: les corbesdedemanda recíprocad’AlfredMarshall

3.El proteccionisme
3.1Aranzels
3.2 Subsidis a l’exportació
3.3Protecció efectiva i protecciónominal
3.4Eldebat entre el liberalisme i el proteccionisme
3.5L’OMC(OrganitzacióMundial delComerç)

4. Integració comercial
4.1Diferentsnivells d’integració econòmica
4.2Creació, desviació, expansiódel comerç

5. Integraciómonetària
5.1Elsmercatsdedivises
5.2Laparitatd’interessos coberta
5.3Elsmercatsde futurs financers
5.4Elsproblemesdel sistema financer internacional
5.5Teoriade les àreesmonetàries

6. Interdependències i conflictes en l’era global
6.1Mecanismesde transmissió internacionals
6.2L’evoluciódel sistema financer fins al 1973
6.3El conflicted’OrientProper
6.4El conflicted’OrientMitjà

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Tugores, J.Economía Internacional.Barcelona:McGrawHill, 2005

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Segura,A.Senyors i vassalls del segleXXI.Barcelona:LaCampana, 2004
Fernández Sirera, T; Kyriacou, A.P. Elements de l’Economia de la Unió Europea. Barcelona: Vicens Vives,

1999
Folch,R.Diccionario deSocioecología. Barcelona:Planeta, 1999
Krugman,P.R.;Obstfeld,M.Economía Internacional.Madrid:McGrawHill, 1995
Salvatore,D.Economía Internacional.Mèxic:PrenticeHall, 1998.



Macroeconomia

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 2n

OBJECTIUS:
Aprofundir en l’ànalisi macroeconòmica prenent com a base els coneixements desenvolupats en
l’assignatura Macroeconomia I. Es posa especial èmfasi en la interpretació conceptual de tots els ins-
truments teòrics utilitzats, relacionant l’anàlisi formal amb les propostes de política econòmica, en el
context internacional passat i present.

PROGRAMA:
1. Introducció.Visió panoràmica de l’anàlisi econòmica des del s. XVIII fins a l’actualitat, en el seu con-
texthistòric.

2.Descripciód’unaeconomia tancada: unmodelbasat en les ideesdeKeynes.
3.Descripciód’unaeconomiaoberta.ElmodeldeMundell i Fleming.
4.La inflació comaproblemaeconòmic: elmodel general neoclàssic.
5. L’economiade l’oferta: els condicionantsdelmercat laboral.
6. Introducció alsmodels dinàmics
7.L’economiamonetària. Interacció entre tipusd’interès i tipusdecanvi.

AVALUACIÓ:
Unexamen teòric i pràctic.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Dornbusch,R. iFischer, S.Macroeconomía. 7a. ed.,Madrid:McGraw-Hill, 1998.
Mankiw,N.G.Principios deEconomía. 4º ed.Madrid:Thomson, 2007

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Abel,A.B.;Bernanke,BenS.Macroeconomía. 4a ed.Madrid:AddisonWesley, 2003.
Krugman,P.R. iObstfeld,M.Economía internacional.Madrid:McGraw-Hill, 1995.
Sampedro, J.L.La inflación.Prótesis del sistema.Barcelona:Montesinos, 1989.
Blanchard,O.Macroeconomía.Madrid:PrenticeHall Iberia, 1997.
Oroval,E.Noves aproximacions a lahistòria del pensament econòmic.Vic:EumoEditorial, 1995 .
Roncaglia,A.Elements fonamentals d ’EconomiaPolítica.Vic:EumoEditorial, 1994.
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InvestigaciódeMercats

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r

OBJECTIUS:
Conèixer els mètodes per a obtenir informació del mercat i transformar-la en informació útil.
Complementar la formació comercial ambel coneixementde les eines de caràcter quantitatiu i qualita-
tiu, utilitzant el programari estadísticmés habitual. El tractament estadístic permitjà demètodesmul-
tivariants descriptius i explicatius permetrà a l’estudiant conèixer i aplicar les tècniquesmésutilitzades
enInvestigaciódeMercats.

METODOLOGIA:
La metodologia de l’assignatura és de caràcter eminentment pràctic amb el desenvolupament teòric
necessari. L’estudianthauràde ferpràctiques ambordinador i estudisd’exemples reals.

PROGRAMA
1. Introducció a la investigaciódemercats.
1.1.Definició
1.2.Perquè serveix
1.3.Campsd’aplicació
1.4.Tipusd’investigaciódemercats

2. El procésde la investigació i fontsd’informació.
2.1. Procésde la Investigació
2.2. Fontsd’informació: primàries y secundàries

3. Investigacióqualitativa.Tècniques.
4. Investigacióquantitativa.Tècniques.
5. L’enquesta.
6. Escales i tècniquesdemesura.
7. Mostratge.
8. Anàlisi de lesdades ambsuport informàtic.
8.1. Introducció al SPSS.
8.2. Instruccions generals depreparacióde lesdades.
8.3. Instruccionsbàsiquesper a l’anàlisi de lesdades.

9. Tractaments simplesde lesdades.
9.1.Descriptiva.
9.2.Tractaments simples ambdues variables.

AVALUACIÓ:
Es faràun treball de caràcterobligatori (50%treball i presentació a classe) i unexamen final (50%).
Les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:
Luque,T.Técnicas de análisis de datos en investigacióndemercadosMadrid:Pirámide, 2000.
Miquel, S. i altres. Investigacióndemercados.McGraw-Hill. 1996.
Ortega,E.Manual de investigación comercial.Madrid:Pirámide. 1992.
Visauta,B.Análisis estadístico conSPSSparaWindows.Estadística básica.McGraw-Hill, 2002.
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Mercats i InstitucionsFinanceres

CRÈDITS:6

OBJECTIU:
Estudiar enprofunditat els diferentsmercats d’actius financers que existeixen en l’actualitat: la norma-
tiva, el funcionament i quins actius financers s’hi negocien.
També s’estudien en detall tots els actius financers que s’hi intercanvien, tant des del punt de vista de
l’emissor comde l’inversor.

PROGRAMA
TemaI. Introducció alsmercats financers

1.1.Agents econòmics
1.2.Actius financers
1.3.Mediadors financers
1.4.Característiquesdelsmercats financers

TemaII.Mercatsmonetaris
2.1.Mercatprimarimonetari
2.2.Mercat interbancari
2.3.Mercatdedeutepúblic

TemaIII.Mercatde renda fixa
3.1.Mercatsdepagarés empresarials
3.2.Mercatde títols hipotecaris
3.3.Obligacions i bons
3.4.Mercatd’obligacions convertibles

TemaIV.Mercat rendavariable
4.1. Introducció i funcions econòmiquesde lesborses
4.2. Funcionament i operativaborsària
4.3.ComissióNacional delMercatdeValors
4.4. Índexsborsaris
4.5.Ratis borsaris
4.6Anàlisi gràfica i tècnica
4.7.Operacions especials

TemaV.Mercatde futurs
5.1.Contractesde futurs financers
5.1.1. Futurs financers sobre tipusd’interès
5.1.2. Futurs financers sobre índexsborsaris
5.1.3. Futurs financers sobre accions
5.2. Funcionament i operativadelsmercats
5.3. Formaciódepreus
5.4.Liquidaciódels contractesde futurs

TemaVI.Mercatd’opcions
6.1. Funcionament i característiquesde lesopcions
6.1.1.Opcions sobre accions
6.1.2.Opcions sobre índexsborsaris
6.1.3.Opcions sobredeutepúblic
6.2. Funcionament i operativadelsmercats
6.3.Valoracióde lesopcions
6.4.Estratègiesdecobertura: simples i compostes
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TemaVII. Mercatbancari
7.1. SistemaFinancerEspanyol
7.2.Operativabancàriabàsica
7.2.1.Operacions actives
7.2.2.Operacionspassives
7.3.PlansdePensions

AVALUACIO:
Es faran treballs al finalitzar cada tema

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Analistas Financieros Internacionales, Guía del Sistema Financiero Español en el nuevo contexto europeo.

CECA:BibliotecadeEconomía yFinanzas, 2000.
Hull, JohnC., Introduccióna losmercados deFuturos yOpciones,Mèxic:PrenticeHall 1995 (2a edició).
InstitutoEspañoldeAnalistasFinancieros.Curso de bolsamercados financieros, Barcelona:Ariel, 1998.
Parejo, J.A.; Cuervo, Á.; Calvo,A.; Rodríguez Saiz, L.,Manual de Sistema Financiero Español, Barcelona:

Ariel, (últimaedició).
Vidal,Mercè, Introducció a les InstitucionsFinaceres.Vic:EumoEditorial, 1996.
Vidal,Mercè,LaBorsa.Vic:EumoEditorial, 2000.

Complementària:
Abelló, J. Introducciónde las opciones financierasBarcelona:Eada, 1992.
Adell,R.;Rumeo,R.Opciones y futuros financieros.Madrid:Pirámide, 1996.
Borrel,M.Losmercados de futuros financieros.Barcelona:Ariel.
Burton,G.;MalkielUnpaseo aleatorio porWall Street.Madrid:Alianza, 1997.
Casanovas,M.Opciones financieras.Madrid:Pirámide, (3 edició), 1997.
Ezquiaga, I.Elmercado español de deudadelEstado.Barcelona:Ariel.
Mascareñas, J.;Cachón, J.E.Activos imercadosFinancieros.LasAcciones.Madrid:Pirámide, 1996.
Mascareñas, J.; López, J.Renta fija yFondos de Inversión,Madrid:Pirámide.
MeneuV. i altresOperaciones financieras en elmercado españolBarcelona:Ariel.
Murphy, J.J.AnálisisTécnico de losMercadosFinancierosBarcelona:Gestión2000, 2000.
Trujillo, J.A.El sistema financieroEspañol. Barcelona:Ariel.
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Microeconomia

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és transmetre els conceptes de la ciència econòmica a l’àmbit de la Micro-
economia, ensenyar el disseny i l’ús dels models microeconòmics i aprofundir en les eines de l’anàlisi
econòmica.

COMPETÈNCIES:
Les competènciesquehauràd’assolir l’estudiant es resumeixenaixí:

Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguapròpia
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinar.

Sistèmiques
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat
-Disseny i direcciódeprojectes

CONTINGUT:
1. Introducció.
1.1. Lamicroeconomiadins la teoria econòmica.
1.2.Macroeconomia imicroeconomia.
1.3.El lliuremercat. Supòsits i propietats

2.Teoriadel consum.
2.1.El comportament racional del consumidor.

La teoriade lautilitat.
Conjuntpressupostari i corbesd’indiferència.
Equilibri del consumidor.
OptimitzaciódeLagrange.

2.2.Obtencióde funcionsdedemanda individuals.
Demandesmarshallianes i hicksianes.
Efectes renda i substitució.
Elasticitats.
Nombres índex.

3.Teoriade laProducció.
3.1. La funciódeproducció.

Curt termini; productivitats.
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Llarg termini; rendiments a escala.
Exemples:Cobb -Douglas,CES i altres.
Corbes isoquantes, rectes isocosts i equilibri de l’empresa.

3.2.Les funcionsdecostosde l’empresa.
Curt i llarg termini.
Rectes isocost.
Equilibri de l’empresa i obtencióde funcionsd’oferta.

4.L’equilibri general
4.1.Equilibri general versus equilibri parcial.

Caixad’Edgeworth.
Intercanvi pur.
Laproducció.

4.2.Eficiència i optimitzacióparetiana.
L’assignacióòptimadels recursos.
Competència,monopoli i benestar.

4.3.El sectorpúblic i l’assignacióde recursos.

METODOLOGIA
Decadaundels temesdel programaes faràunapresentació acadèmicaquees complementarà, setma-
nalment, amb la realitzaciód’activitatspràctiquesperpartdels estudiants.Poden ser resolucionsde
problemesnumèrics, cerca i presentaciód’informacióeconòmica relacionada ambels continguts, lec-
turade textos seleccionatsopresentacionsdegrupsd’estudiants.

AVALUACIÓ:
1.Unexamen final teòric i pràctic. (60%)
2.Lliuramentdeproblemesnumèrics resolts (30%)*
3.Exposició a classede resoluciódeproblemes i d’anàlisi demercats reals. (10%)*

* S’establirà unmínim imprescindiblede lliuramentsper la valoraciód’aquestapart.Encasque
l’estudiantnohagi complert elmínim, el percentatgedevaloracióde l’examen final augmentarà en la
mateixaproporció.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Bowles, S. (2003):Microeconomics.Behaviour, institutions andevolution.PrincetonUniversityPress.
Gravelle,H.Rees,R. (2006):Microeconomía.Pearson.
Nicholson,W. (2004):TeoríaMicroeconómica. 8a ed.Thomson.
Nicholson,W. (2006):Microeconomía Intermedia. 9a ed.Thomson.
Tugores, J. FernándezdeCastro, J. (1997) :Microeconomía. Barcelona:McGraw-Hill.
Varian,H.R.( 1999)Microeconomía intermedia. Barcelona:AntoniBosch.
Katz,M.Rosen,H.Morgan,W. (2006):Microeconomia intermedia.McGraw-Hill.
VV.AA(2003):Microeconomía intermedia.Problemas y cuestiones.McGraw-HIll.

Complementària :
Ahijado,M. (1994):Microeconomía.Ceura.
Tugores, J. (1990):Microeconomia:Cuestiones y problemas.Madrid:McGraw-Hill.
Hey, J.D. (2004)Microeconomia intermedia. 1ª ed.McGraw-Hill.
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Màrqueting

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
L’objectiu central delmàrqueting és construir relacions beneficioses a llarg termini entre l’empresa i els
consumidors. La liberalització del comerç internacional i les noves tecnologies de la informació i la co-
municacióobliguen a redefinir el campd’actuaciódels directors demàrqueting, els quals nonoméshan
de construir relacions ambels seus consumidors locals, sinó també ambels consumidors internacionals
i amb els que actuen en el ciberespai. Pels motius assenyalats, tot director de màrqueting ha de
preparar-se per gestionar un context molt complex. Aquesta assignatura té l’objectiu de brindar els
coneixements adequatsper al noumarketingmanagement.

PROGRAMA:
Part 1 -Context actual delmàrqueting

1.1.Màrqueting imercats globals.
1.2. Impulsorsdel procésdeglobalització.
1.3.Dinàmicadel comerç internacional
1.4.L’expansió internacional de l’empresa: causes, procés.

Part 2 –Globalmàrqueting
2.1.Anàlisi i selecciódemercats internacionals.
2.2.Determinants de la competitivitat internacional. Sofisticació de la demanda, formació

dels factors, polítiquespùbliques, institucions, cluster.
2.3.Criteris per a l’anàlisi depaïsos.Riscpaís, legislació (duanes), diferencies culturals.
2.4.Avaluant la competència. Identificació, estratègies cooperatives, benchmarking.
2.5.Coneixent el consumidor.Màrqueting relacional. Segmentació.Posicionament.
2.6.Decisionsdemàrquetingglobal.

Seleccióde formesd’entrada alsmercats exteriors.
Estandardització vs. adaptaciódel producte
Políticadepreus. Incoterm, formesdepagament, countertrade.
Decidint el canal dedistribució
Dissenyant l’estratègiadecomunicació.

Part 3 – Internetmàrqueting.
3.1. Internet, noumedide relació ambels consumidors.
3.2.Conectivitat, comunitat, continguts, costumització
3.3.CRM.CostumerRelationshipManagement.
3.4.Característiquesdel ciberconsumidor.
3.5.Estratègiespara atraure, retenir, fidelitzar.
3.6.E-comerce, introducció.Tipologia.

AVALUACIÓ:
L’avaluació es composadeduesparts, cadascunade lesquals comptael 50%de lanota final.
1)Avaluació continuada a travésde la realitzaciód’activitats que s’indicarandurant les classes.
2)Elaboració i exposiciód’un treball.
Lanotamínimadecadapartper fermitjana ésdecinc.

BIBLIOGRAFIA:
KeeganWarren, J.MarketingGlobal. PrenticeHall, 1997.
Aaker,DavidStrategicMarketManagement.NewYork:Wiley&Sons, 1995.



Chaffey D.; Mayer R.; Johnston K.; Fiona Chadwick Internet Marketing. Financial Times - Prentice
Hall, 2000.

NietoChurruca,A.Marketing Internacional.Madrid:Pirámide, 1995.
Fellenstein,C.;Wood,R.ExploringE-Commerce,GlobalE-Business, adE-Societies. PrenticeHall, 2000.
Ohmae,KenichiThe end of theNationState:TheRise ofRegionalEconomies.NewYork,FreePress, 1995.
Lawrenc,eE.;Corbit, B.; Lawrence, J.;Tdiwell,Alan InternetCommerce –DigitalModels forBusiness. John

Wiley&Sons, 2ndedition, 2000.
Lee, JamesA.Acultural analysis in overseas operations. Hardard Business Review (March-April), pp. 106-

114. 1996.
DelHawkins,RogerBest andKennethConeyConsumerBehaviour: BuildingMarketing Strategy. Boston:

McGrawHill, 1998.
Zort, Christtoph, Amit, Jon Strategies for value creation in e-commerce: best practice in Europe. European
Management Journal, 18. pp. 463-75, 2000.

Decisionsdemàrqueting: algunes adrecesper la cercade informació
http://www.wto.org
http://www.europa.eu.int
http://www.people.delphi.com
http://www.icex.es
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Direcció iGestiódePersonal

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIU:
Conèixer i entendre la funció de les persones dins les empreses i comha anat canviant al llarg del temps.
Mostrarque sónunelementbàsicper tal que l’empresapugui assolir els seusobjectius.
Aprofundir al màxim en una anàlisi de les diferents funcions que es poden incloure en l’àrea dels
ResursosHumans.
En resum, donar a conèixer de forma clara i explícita el paper d’aquests departaments dins la política
empresarial.

PROGRAMA:
A.Introducció enel campdelsRecursosHumans:
- Idees / conceptes claus
-Quanapareixenaquestsdepartaments
-Perquèapareixenaquestsdepartaments
-Què fanaquestsdepartaments
-Modeld’anàlisi

B. Idees generals sobre l’Empresa i enRelació alsRecursosHumans:
-Autors importants: F.U.Taylor,M.Weber,H.Fayol,E.Mayo
-Anàlisi sobreClima iCultura empresarials (A.Maslow,F.Herzberg)
-Diferents estils dedirecció i lideratge

C.GestionsdelsRecursosHumans.
-Reclutament: Selecció
-Comunicació a l’empresa
-Formacióempresarial
-Avaluaciódel personal de l’empresa
-Anàlisi i valoracióde llocsde treball
-Política Salarial
-Prestacions i serveis de l’empresa capal treballador
- Seguretat:Higieneenel treball

BIBLIOGRAFIA:
Boterg,G.L.Cómo invertir en formación.
Kelly, J.Relaciones humanas en la empresa.BuenosAires:ElAteneo, 1985.
Werther,W.Administaciónde personal yRecursosHumanos.Mèxic:McGraw-Hill, 1991.
Schultz,D.P.Psicologia industrial.Mèxic: Interamericana. 1988.
Lloyd,L.GestióndeRecursosHumanos. Irwin, 1986.
Bonazzi,G.Història del pensament organitzatiu.Vic:EumoEditorial, 1994.
Lattman,Ch.Management de losRecursosHumanos en la empresa.
—Cómodirigir hombres enunanueva cultura corporativa,Madrid:DíazdeSantos, 1992.
Mirzberg,H.Laestructuraciónde las organizaciones.Barcelona:Ariel, 1988.
Hordhough,O.HumanCapital inOrganitationCompetence,Training andLearning. Oslo:University Press,

1993.
EdgarF.HuseEl comprtamientohumano en la organización. Bilbao:Deusto, 1992.
PeñaBaztán,M.Dirección personal. Barcelona:Col·leccióESADE, 1990.
Gómez,L.;Mejía,D.GestióndeRecursosHumanos.Madrid:PrenticeHall, 1998.
Dolan, S.; Schuer,R.Lagestiónde losRecursosHumanos.Madrid:McGrawHill, 1999.



ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

CursdeMatemàtica Inicial

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:primer

OBJECTIUS:
Quedendefinits endues grans àreesque són les anomenades competències genèriques, distribuïdes en
tres grans apartats i les anomenades competències específiquesque formenels objectiuspropisde
l’assignatura i quedendescrites en les taules següents:

COMPETÈNCIESGENERALS

Competències Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Competències interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Competències sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-L’estudianthade ser capaçde fer operacionsde tot tipus, incloent-hi la potenciació, amb fraccionsnú-
meriques ambtotal desinvoltura.
-Hadeconsolidar la seguretat enel càcul elemental i la simplificació enels resultats.
-Ha de tenir l’habilitat de ser crític en processos mecànics de càlcul per poder detectar, si s’escau,
errors.
- S’ha d’aconseguir que tingui destresa en tots els processosmecànics del càlcul numèric i algebraic ele-
mentals.
-Had’arribar a tenirhabilitat enel desenvolupament, càlcul i simplificaciód’expressions algebraiques.
- S’had’aconseguirpotenciar la tècnica enel càlcul dederivades i el càlcul d’integrals.
-Ha d’arribar a tenir seguretat i tècnica consolidades en la resolució d’equacions polinòmiques de dife-
rents graus, les equacions irracionals, les exponencials i les logarítmiques.
-Hade ser capaçd’entendre i saberutilitzar els conceptesdonats i, deperdre lapor a lamatemàtica.

CONTINGUTS:
Els objectius didàctics de l’assignatura juntament amb els continguts que permetran assolir-los queden
reflectits en la taula següent:
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CONTINGUTS

-Potències i radicals de nombres naturals, enters, racionals i
reals.
-Operacions ambpolinomis.Potènciesdepolinomis.
Productesnotables.
-Descomposició factorial.TeoremadeRuffini.
-Operacions amb fraccions algebraiques.

-Equacionsdeprimer i de segongrau. Inequacions.
-Equacionspolinòmiques.
-Equacions racionals i irracionals.
- Sistemes lineals d’equacions ambdues variables.
- Sistemesno lineals d’equacions ambdues variables.
-Equacions exponencials.
- Logaritmes: definició i exercicis.
-Equacions logarítmiques.

-Tauladederivades immediatesde funcions elementals.
-Propietatsde laderivació.Reglesdederivació.
-Càlcul dederivadesde funcions compostes.

-Taulad’integrals immediates.
-Propietatsde la integració
-Mètodesd’integració i càlcul d’integrals.
- Integracióper canvi de variables.
- Integracióperparts.

OBJECTIUSDIDÀCTICS

1. Consolidar la seguretat i destresa
en realitzar les operacions elemen-
tals tant en expressions númeriques
comalgebraiques.

2. Repassar i reforçar la resolució
d’equacions elementals de tot tipus i
dels sistemesdedues equacions amb
dues incògnites.

3.Assegurar i consolidar la derivació
de tot tipus de funció real d’una va-
riable real.

4.Conéixer i calcular les integrals de
les funcions elementals.

METODOLOGIA:

En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura quadrimestral de 6 crèdits correspon aproximadament a
10hores de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en4hores presencials i 5 hores de treball
personal, a la setmana.La resta de temps (aproximadament 15 hores semestrals) corresponen a la prepa-
ració i realitzaciód’exàmens.

El caràcter fonamentalment de consolidació d’aspectes mecànics d’aquesta assignatura comporta un
plantejament eminentment pràctic amb la tutela constant del professor per eliminar vicis i conceptes
mal entesos. Per tant, és aconsellable lamàxima asistència i implicació de l’alumnat en les sessions pre-
sencials.

Lametodologia utilitzada en les 60hores acadèmiques, es dividirà endos tipus de sessions: sessionsde
classe i sessions de treball dirigit (o tutories). La seva distribució es farà de la manera següent: des-
prés de 6 sessions de classe hi haurà 2 sessions de treball dirigit, o tutories, amb una tascamés persona-
litzada ambcadaestudiant, en laqual es realitzaranexercicis individualitzatsque s’avaluaran.

Les sessionsdeclasse estarandedicades fonamentalment a:
-Exposar i explicarbreus continguts teòricsdecada tema, acompanyatsper exemples.
-Realitzar exercicis a l’aulaperpartde l’alumnat ambautocorreció.
-Resoldre els dubtesqueplantegi l’alumnat.



Les sessions de treball dirigit (o tutories) estaran dedicades a treballar exercicis similars als fets en
classes anteriors, demaneramés individualitzada. El professor convocarà a cada estudiant (o en petits
grups) per adiferents tasques:

-Resolució i explicaciód’algunexercici perpartde l’alumnat, raonant tots els passos.

-Ajuda, per part del professor, en els casos d’estudiants que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.

Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importànciade leshoresde treballpersonal. És
enaquesteshores (5per setmana)on l’estudianthad’assolir els nivells òptimsenel càlculmatemàtic
elemental.

AVALUACIÓ:
Al’hora d’avaluar l’assoliment o no dels objectiusmarcats en aquesta assignatura el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

- Es farà un control escrit cadames per avaluar tota lamatèria feta fins aquell moment (en total, qua-
tre).Aquests controls constaran d’una llista d’exercicis similars als treballats en les sessions de classe.
Lanota final s’obtindrà sumant les puntuacions obtingudes en cadascundels controls i serà el 80%de
lanota final.

-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg del
curs (15%).

-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (5%).

En el cas en què l’estudiant no aprovi, tindrà dret a una prova final escrita, en cadascuna de les convoca-
tòriesquecomptarà el 80%de lanota final.

Cal fernotar, que les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA
Martínez-Mediano, J.M.;Cuadra,R.;Heras,A.Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1º bachillerato.

Madrid:McGraw-Hill, 1996
Vizmanos, J.R.;Anzola,M.AlgorismematemàtiquesBUP. BarcelonaCruïlla 1991
Vizmanos, J.R.;Anzola,M.Matemáticas II opciónCyopciónD.Madrid: SMDL, 1992.
Colera, J.; deGuzman, J.M. i altres.Matemáticas I (BachilleratoLogse I).Anaya, 1996.
Colera, J.; deGuzman, J.M. i altres.Matemáticas II (BachilleratoLogse II).Anaya, 1997.
Checa, S.; Pastor,M.;González,C.Matemàtiques 1F.P. 1Barcelona:Cruïlla, 1990.
Palmer I.Matemáticas prácticas aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y regla de cálculo.Barcelona:

Reverté, 1979.
Rivera J.J.Matemáticas graduado escolar.Barcelona:CEAC, 1977.

Apart d’aquesta llista, pot ser igualment útil, qualsevol llibre de Batxillerat que treballi amb el temari
de l’assignatura.
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ComerçElectrònic

OBJECTIUS:
Les noves tecnologies de la informació han aportat a l’activitat econòmica de la nostra època la infor-
mació digitalitzada i les xarxes de comunicacions, especialment Internet, que han dissenyat un àmbit
d’actuació global, descentralitzat i obert.
Això ha provocat que el comerç electrònic sigui molt més que una novamodalitat de comerç (com per
exemple el comerçminorista, les grans superfícies o la venda a distància), una nova formade comerciar,
un nou mercat, que esta sotmès a la legislació vigent però també a una normativa pròpia encara que
fragmentària.
L’assignatura pretén, per tant, proporcionar als estudiants els coneixements bàsics que afecten la regu-
lació global del comerç electrònic, especialment pel que fa referència a les comunicacions i la contrac-
tació electrònica, la firma digital, els elements de seguretat i protecció necessaris de les dades perso-
nals, la propietat intel·lectual i els altres aspectes que més detalladament es mencionen en l’apartat de
continguts i enel programa.

CONTINGUTS
La part principal de l’assignatura està integrada pel tractament dels dos instruments legislatius que a
l’actualitat regulen l’aplicació de les noves tecnologies al comerç electrònic: la Llei de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), que regula les comunicacions i la contractació electrò-
nica, i laLlei deFirmaElectrònica (LFE) amb l’apartat corresponent alDocumentNacional d’Identitat
Electrònic (DNIE).
Complementen aquestes matèries l’aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter perso-
nal al comerçelectrònic.
Tambées tractarà la propietat intel·lectual a Internet ambestudi específic de la problemàtica dels drets
d’autor i la protecció jurídicade lesmarques, els nomsdedomini i lespàginesweb.
Les noves tecnologies aplicades a les societatsmercantils també serà objecte de tractament juntament
ambelsmitjansdepagamentelectrònic.
Finalment es tractarà també la fiscalitat al comerç electrònic, la protecció penal a l’àmbit de les noves
tecnologies i els delictes informàtics.

PROGRAMA
Tema1.-Internet

1.1.-Nocionsbàsiques
1.2.-Identificaciódels recursoso serveis a la xarxa:URL
1.3.-Aplicacionsmésusuals d’Internet
1.4.-Aplicacionsd’Internet enentorns tancatsd’organitzacions
1.5.-Reclamacions
1.6.-Aspectesd’Internet ambrellevància jurídica
1.7.-L’ abúsd’Internet
1.8.-Glossari

Tema2.-LaLlei deServeis de la Societatde l informació i deComerçElectrònic
2.1.-Introducció.
2.2.-Normativa relativa al comerç electrònic
2.3.-Objectede laLlei
2.4.-Àmbitd’aplicacióde laLlei
2.5.-Obligacionsdels prestadorsde serveis
2.6.-Responsabilitats dels prestadorsde serveis
2.7.-Les comunicacions via electrònica: la publicitat comercial a Internet
2.8.-La contractacióper via electrònica
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2.9.-La soluciódels conflictes
2.10.-L’incomplimentde laLSSICE: infraccions i sancions
2.11.-Glossari

Tema3 .-Els contractes informàticspermitjans electrònics
3.1.-Concepte
3.2.-Característiques generals
3.3.-Normativa aplicable
3.4.-Classes
3.5.-Contractesde “hardware”
3.6.-Contractesde “software”
3.7.-Contractesd’arrendamentd’obreso serveis informàtics
3.8.-La responsabilitat en la contractació electrònica

Tema4.-Aplicacióde lanormativadeprotecciódedades al comerçelectrònic
4.1.-Introducció
4.2.-Regulacióde laprotecciódedades enel comerçelectrònic
4.3.-Legitimitatdel tractament
4.4.-La recollidadedadespersonals enel comerç electrònic
4.5.-Obligacionsde seguretat enel comerçelectrònic
4.6.-Moviments internacionals dedades
4.7.-Conclusions
4.8.-Glossari

Tema 5.-La firmaelectrònica i el documentelectrònic
5.1.-Qüestionsprèvies
5.2.-La seguretat jurídica en les transaccions electròniques
5.3.-Nocionsbàsiquesprèvies sobre la firmamanuscrita i la firmaelectrònica
5.4.-Elmarc legal de la firmaelectrònica
5.5.-Concepte
5.6.-El xifrat oencriptatde la firmaelectrònica
5.7.-El sistemadexifrat ambcriptografia asimètrica
5.8.-Naturalesa
5.9.-Aplicacionspràctiques
5.10.-Classes
5.11.-Els certificats electrònics
5.12.-Els prestadorsde serveis de certificació
5.13.-Els dispositiusde firmaelectrònica
5.14.-L’úsde la firmaelectrònica a lesAdministracionsPúbliques
5.15.-La firmaelectrònica liberalitzada
5.16.-L’autoregulació enel sectorde la firmaelectrònica
5.17.-Conclusionsbàsiques sobre la firmaelectrònica
5.18.-Les infraccions i les sancions
5.19.-El documentelectrònic
5.20.-Glossari

Tema6.-ElDocumentNacional d’IdentitatElectrònic
6.1.-Antecedents
6.2.-Regulació
6.3.-Concepte
6.4.-Implementació
6.5.-Eficàcia
6.6.-Naturalesa i funcions
6.7.-Òrgancompetentper l’expedició i gestió
6.8.-Procediment i requisits d’expedició
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6.9.-Períodedevalidesa i renovació
6.10.-Entrega
6.11.-Característiques i contingutde la targetade suportpel que fa a les utilitats informàtiques
6.12.-Validesadels certificats electrònics
6.13.-Declaraciódepràctiquesdecertificació i polítiquesdecertificació

Tema7.-Lapropietat intel·lectual a Internet
7.1.-Normativa relativa als dretsd’autor a Internet
7.2.-Consideracions generals al respecte de les modificacions practicades al TRLPI per les Lleis
19/2006de 5de juny i 23/2006de7de juliol
7.3.-Laprotecció constitucional del dretd’autor aEspanya
7.4.-Consideracions generals sobre els dretsd’autor
7.5.-Els dretsmorals d’autor
7.6.-Els dretsd’autordecaràcterpatrimonial
7.7.-El dretde reproducció a les xarxesdigitals. La seva aplicació a actes específicsd’Internet
7.8.-Les reproduccionsprovisionals a laLlei 23/2006de7de juliol
7.9.-L’establimentd’enllaços a laWoldWideWeb
7.10.-Les excepcions als dretsd’autor en l’entornde les xarxesdigitals
7.11.-La copiaprivada i la compensacióper copiaprivada
7.12.-Lesmesures tecnològiquesdeprotecció
7.13.-Els límits a lapropietat intel·lectual i lesmesures tecnològiques
7.14.-Glossari

Tema8.-Lesmarques, els nomsdedomini i lespàginesweb
8.1.-Lesmarques
8.2.-Els nomsdedomini
8.3.-Els conflictes entremarques i nomsdedomini
8.4.-Lespàginesweb
8.5.-Glossari

Tema9.-Elsmitjansdepagamentelectrònic
9.1.-Introducció
9.2.-Tractament tècnicdel pagament
9.3.-Concepte i contingut del diner electrònic
9.4.-Classesdediner electrònic
9.5.-Laproblemàtica jurídicadelsmitjansdepagamentenel comerçelectrònic
9.6.-Normativa relativa alsmitjansdepagamentelectrònic
9.7.-Tractament jurídicdel diner electrònic
9.8.-Aspectes de Dret Públic: Llei 44/2002 de 22 de novembre deMesures de Reforma del Sistema
Financer
9.9.-Aspectesdedretprivat
9.10.-Conclusions
9.11.-Glossari

Tema10.-El dretde societatsmercantils i lesnoves tecnologies
10.1.-Consideracionsprèvies
10.2.-Les comunicacions electròniques intrasocietàries
10.3.-La creacióde societatsmercantils a travésde tècniques telemàtiques
10.4.-L’exercici del dretd’informaciódels socis per via electrònica
10.5.-El dipòsit dels comptes anuals per via electrònica
10.6.-Glossari

Tema11.-La fiscalitat enel comerç electrònic
11.1.-Qüestió prèvia: necessitat d’un impost específic sobre el comerç electrònic o adaptació dels ja
existents?
11.2.-Característiquesdel comerç electrònic i plantejamentdeqüestions jurídico-tributàries
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11.3.-Establiment d’un marc d’actuació internacional per la regulació dels aspectes fiscals del co-
merçelectrònic
11.4.-Tributsqueusualmentgravenal comerçelectrònic
11.5.-Imposiciódirecta

11.5.1.-Adaptacionsnecessàries en l’Impost sobreSocietats
11.6.-Imposició indirecta

11.6.1.-Adaptacionsnecessàries en l’Impost sobre elValorAfegit
11.6.2.-Repercussions en l’Impost sobreActes JurídicsDocumentats

11.7.-La facturació electrònica a efectes tributaris
11.8.-Lesnoves tecnologies i la competènciaper exigir tributs
11.9.-Glossari

Tema12.-Laprotecciópenal del comerçelectrònic: els delictes informàtics
12.1.-El convenidelCibercrimdeBudapest
12.2.-PreceptesdelCodiPenalEspanyol aplicables adelictes comesos a Internet
12.3.-Els delictes transfronterers
12.4.-Infracciódels dretsd’autor
12.5.-Les estafes electròniques
12.6.-Els danys informàtics
12.7.-La interceptacióde telecomunicacions
12.8.-L’úsnoautoritzatde terminals
12.9.-La revelacióde secrets
12.10.-Les falsedatsdocumentals
12.11.-Lapublicitat enganyosa a Internet
12.12.-El «Hacking», el «Cracking» i el «Prheaking»
12.13.-El blanqueigdediners a Internet
12.14.-La competència jurisdiccional a Internet
12.15.-Laobtenciódeproves a Internet
12.16.-Glossari

METODOLOGIA
Es farà assumible l’assignatura de forma atractiva i de fàcil comprensió per als estudiants i per això
s’impartirà utilitzant bàsicament el campus virtual de laUniversitat deVic on es dipositaran els instru-
ments, documents i referències necessaris per al seguiment del curs i que s’utilitzaran per donar suport
a la classe, en laqual, amés, esprocuraràqueels estudiants tambéparticipinde formaactiva.
Però, amés, també s’utilitzarà elCampusVirtual per tal de crear un ambient d’interactivitat i complici-
tat adequat que faciliti l’aplicació pràctica de l’assignatura i sobretot la participació dels estudiants. Per
això es fomentarà que els estudiants (via email o en fòrums específics) puguin fer les seves aportacions
personals a la temàtica estudiada, i puguin resoldre fàcilment amb el professor els dubtes que s’hagin
plantejat.
Independentment d’això, també es procurarà fer les presentacions temàtiques amb suport de Power
Point i altres eines i suports informàtics en aquellesmatèries en què aquests sistemes puguin facilitar la
comprensió
D’acord amb el sistema d’avaluació que es proposa tot seguit, els estudiants hauran de realitzar presen-
tacions, treballs i comentaris específics sobre els aspectes que oportunament s’aniran proposant i tam-
bé superar uns controls que successivament es faran per comprovar si s’han assolit els continguts ja
tractats.
Després de cada àrea temàtica hi haurà un control en forma de pregunta oberta, test o ambdues tècni-
ques alhora.
Mitjançant lametodologiaproposada i amb l’ajutdel campus virtual espretén:
1r.-Que l’estudiant s’impliqui en l’assignatura
2n.-Que es creï un ambient d’interactivitat que d’una banda incentivi l’estudiant per aprofundir en el
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coneixement de la matèria i d’una altra faciliti al professor la tasca de comprovar la implicació i
l’assumpciódeconeixementsde l’estudiant.
3r.-Que es creï un ambient de complicitat estudiant-professor per tal de crear un espai de relació perso-
nal que autentifiqui i ratifiqui de formadefinitiva els objectiusproposats al començament.

AVALUACIÓ
L’avaluació estarà en relació directa amb la participació activa de l’estudiant en el seguiment del curs en
la forma exposada a lametodologia, demanera que es farà una avaluació continuada, ambun seguiment
personalitzatde l’alumneper tal d’assessorar i tutoritzar la seva implicació a l’assignatura.
Es a dir, avaluació continuada vinculada a la intensitat de la participació activa de l’estudiant, de la seva
implicació i grau d’interactivitat; però també de la seva participació directa en la confecció de les pre-
sentacions, treballs, comentaris i casos que per iniciativa pròpia o a proposta del professor hagi realit-
zat i tambéen la superaciódels controls queesproposin.
Laqualificació final de l’assignatura s’obtindrà així:
-Assistència a classe (25%)
-Implicació amb l’assignatura (25%)
-Realitzaciódepresentacions, treballs, casosocomentaris (25%)
-Resoluciódels controls plantejats (25%)
El mètode vol afavorir que l’estudiant assumeixi els continguts sense necessitat d’un examen conven-
cional, mitjançant el seu esforç personal i sobretot amb la seva la implicació. Per tant, no hi ha examen
de la assignatura.

FONTSD’INFORMACIÓ
Atítol orientatiu es facilita la següent:
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LEGISLACIÓBÀSICA
CodiCivil.
CodideComerç
LleiOrgànica 10/1995de23denovembredelCodiPenal
Llei 26/1984de 19de juliol,General per laDefensadelsConsumidors iUsuaris.
Llei d’OrdenaciódelComerçMinorista de 15degenerde 1996.
Llei 7/1998de 13d’abril sobreCondicionsGenerals de laContractació.
LleiOrgànica 15/1999de 13dedesembredeProtecciódeDadesdeCaràcterPersonal.
Llei 34/1988General dePublicitatd’11 denovembrede 1988.
Llei 34/2002deServeis de la Societatde la Informació i delComerçElectrònic.
Llei 44/2002de22denovembredeMesuresdeReformadel SistemaFinancer (art 21).
Llei 32/2003de 3denovembreGeneral deTelecomunicacions.
Llei 59/2003de 19dedesembre, deFirmaElectrònica.
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Códigode Internet.EditorialAranzadi.

REVISTESESPECIALITZADES
Durant el curs i als efectes de la realitzacióde treballs i comentaris, es facilitarà la informaciónecessària
sobre revistes especialitzades, per consulta directa a la biblioteca o a través de documents escanejats i
“penjats” al campus virtual

Revistes especialitzadesde referènciabàsica:
RCE:Revista de laContrataciónElectrònica
RdNT:RevistaAranzadi deDerecho yNuevasTecnologias

INTERNET
Pàginesweb i portals especialitzats
Premsadigital
Mitjansdecomunicació engeneral
Buscadors (Google iYahoo, etc).
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Creaciód’Empreses

CRÈDITS: 6
PROFESSORAT:AlejandraAramayo iAnnaPerez

DESCRIPCIÓ:
Normalment les idees de nous negocis sorgeixen de l’observació de la realitat en detectar necessitats
que no estan ben satisfetes per l’oferta actual. L’emprenedor identifica aquestes oportunitats i busca
convertir-les en una realitat empresarial, però s’ha de saber fins a quin punt aquella idea pot ser viable i
composar-la enmarxa.Cal anàlisi, reflexió i avaluaciódel projecte.

El Pla d’Empresa explica la idea de servei/producte i els trets essencials del negoci, tot això de forma es-
tructurada, engrescadora i generant confiança. El Pla d’empresa és una guia d’acció per a crear i gestio-
nar l’empresa, i una cartadepresentacióde l’empresa a tercers (inversors, socis, proveïdors, etc.).

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a la creació d’empresa,
l’elaboració del pla d’empresa i desenvolupar en els alumnes les habilitats corresponents als tres àmbits
que formenel trianglebàsicper a crearunaempresa: Idea, anàlisi de viabilitat i potencial emprenedor

CONTINGUTS:
1.De la idea al plad’empresa
1.1.Detectaroportunitatsdenegoci.Quènecessita?, per aqui?, comcobrir-la?
1.2.Generació i avaluacióde la idea.Les respostes
1.3.Utilitat del plad’empresa.Guiódel plad’empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciade les característiquespersonals de l’emprenedor.

2.Coneixent elmercat i el clientpotencial.
2.1.Elmercat.Variables externesquecondicionen lespossibilitatsd’èxit.
2.2.Perfil del consumidor.Consumidors emocionals, individualistes, digitals, etc.
2.3. Segmentació i posicionament
2.4.Comarribar als clients.Estratègiesdemàrquetingper a lanovaempresa

3.Dissenyant el funcionamentde l’empresa
3.1.El plad’operacions.Processos logístics i serveis.
3.2. Identificaciódel recursosmaterials necessaris.
3.3.Els recursoshumans. Identificacióde leshabilitats i capacitats.
3.4.Forma jurídicade lanovaempresa.

4.Pla economicofinancer.
4.1.Plad’inversions i necessitats de finançaments.
4.2.Estats financersprevisionals:
4.3.Comptede resultatsprovisional.
4.4.Pressupostde tresoreria.
4.5.Balançde situacióprevisional

5.Redacció iExposiciódelPlad’empresa

METODOLOGIA:
L’assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durant el període lectiu s’ha de dissenyar un
projectedecreaciód’empresaque s’hadeconcretar enel lliurament i l’exposiciód’unPlad’Empresa.

El treball serà tutoritzat, es fixarà el nombre mínim de tutorització a cada àrea del Pla d’Empresa.
També hi haurà sessions presencials obligatòries i sessions de treball individual (l’alumne desenvolupa
la seva activitat a la sala d’ordinadors, biblioteca, hemeroteca, etc.). El calendari de cada tipus de ses-



sions s’informaalPladeTreball disponible a lapàginawebde l’assignatura.

AVALUACIÓ:
Lanotade l’assignatura es formaamb:

- seguiment i elaboraciódelPlad’Empresa (75%de lanota)
- exposiciódelPlad’Empresa (25%de lanota)

La nota es determinarà i comunicarà una vegada s’hagi exposat el Pla d’Empresa i corregit la versió es-
critadel projecte.

BIBLIOGRAFIA:
AmaruAntonio,César.Administración para emprendedores. PearsonEducation. 2008
García González, A.; Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.

EditoralUniversitat deBarcelona. 2006.
Garcia González,A.Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Editoral Universitat

deBarcelona. 2006.
MirandaOliván,A.T.Cómo elaborarunplande empresa. EditorialThomson2004 (Colecciónnegocios).
Ollé, M.; Planellas, M.; i altres. El plan de empresa. Cómo planificar la creación de una empresa. Editorial

Marcombo1997.
Gil,M.A.Cómo crear yhacer funcionaruna empresa. ESICEditorial, 1993.
Maqueda,F.J.Creación ydirecciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.

Elplad’empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Comcrear la teva empresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàticadedocumentacióper a crearunaempresa,
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320#
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ControlLogístic

CRÈDITS:6

OBJECTIUS :
Una visió general conceptual i estratègica de l’àrea de la logística integral, entenent com a tal el circuit
complet dels materials des del proveïdor al client: compres, producció i distribució. Conèixer i poder
determinar les limitacionsdels instrumentsmésutilitzats en la gestió logística.

PROGRAMA:
Tema 1 :
-Defincióde l’àread’operacions i/o logística: organigramaempresarial.
-Evolució i importànciade l’àread’operacions i/o logística
-Objectius i estratègies
-Funcions i responsabilitats dins l’area logística
-Els recursoshumans.

Tema2 :
-Objectius i jerarquiade laplanificació.
- Importànciade laplanificació a curt,mig i llarg terminis
-Previsionsde lademanda.
-ElMPSoPlamestredeproducció.

Tema3 :
-Definició i evolucióde la cadenade subministrament.
-Funcionsdecompres.
-Tècniquesd’aprovisionament.
-Negociació.

Tema4 :
-Tipusdeprocessosde transformació
-Distribució enplantao layout
-Temps imètodes
-Equilibratde línies
-CPR
-MRPII
-TOC
-Programaciód’operacions: scheduling
-La direccióde laqualitat

Tema5 :
-La filosofiadelsJust inTime
-Aspectesproductius
-Aspecteshumans
-Diferències entre JITiMRP.

Tema6 :
-Concepted’inventari.
-Costos i raonsde l’inventari.
- Sistemesd’inventari dedemanda independent:
- Sistemesd’inventari dedemandadependent:MPRI
-Elsmagatzems.

Tema7 :
-Elementsdemanutenció i prestatgeries.
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-Lapreparaciódecomandes.
-Distribució comercial.
-Els operadors logístics.
-El transport.

Tema8 :
-Objectiusde la informació logística
-Costos logístics: ratis de control
-Conclusionspràctiques.

METODOLOGIA:
Un20%depràctica.
Un80%de teoria.

AVALUACIÓ:
Examen sobre la part teòrica (80%). Preguntes curtes conceptuals. Evaluació contínua i entrega de les
practiques (20%).

BIBLIOGRAFIA:

Lectura:
Goldratt,E.;Cox, J.LaMeta.EdDíazdeSantos, 1993.

Bàsica:
Chase/Aquilano.Dirección yAdministraciónde laProducción yde lasOperaciones.Addison-Wesley, 1994.
DomínguezMachuca, S.A. i altres.Dirección deOperaciones y aspectos estratégicos en la producción y en los ser-
vicios.McGraw-Hill, 1995.

Heizer, J.;Render,B.Direcciónde la producción: decisiones estratégicas.PrenticeHall, 2000.
Davis, Mark M.; Aquilano, Nicholas J.; Chase, Richard B. Fundamentos de dirección de operaciones.Mc

Graw-Hill, 2001.
Cos, JordiPau; deNavascués,R.Manual de logística integral.DíazdeSantos.

Específica:
Muther,R.Distribución enPlanta.HispanoEuropea, 1981.
Miltenburg, J.Estrategias de fabricación.TPG-Hoshin, 1995.
Monden,Y.El sistemade producciónToyota.Madrid: IESE, 1988.
JapanMagangementAsociation.KanbanyJust inTime enToyota.TPG-Hoshin, 1998.
Kogyo,N.Poka-Yoke.ProductivityPress, 1991.
Shingo, S.Una revolución en la producción: el sistema SMED.TGP-Tecnologías deGerencia y Producción,

1990.
Kobayaschi, I. 20 claves paramejorar la fábrica.TPG-Hoshin, 1993.
Hirano,H. 5 pilares de la fábricavisual.TPG-Hoshin, 1997.
Deming,W.E.Calidad, productividad competitividad.DíazdeSantos, 1989.
Juran, J.M.Jurany el liderazgo para la calidad.DíazdeSantos, 1990.
Crosby,PhilipB.Lacalidadno cuesta.DíazdeSantos, 1993.
Hammer,M.;Champy, J.Reingeniería de la empresa.Barcelona:Parramón, 1994.
Peters,TomDel caos a la excelencia.Folio, 1994.
Peters,Tom 50Claves para la direcciónde proyectos.Bilbao:Deusto, 2000.

Revistes:HarvardDeustoBusinessReview
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Anglès III

CRÈDITS:8
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiquesdetallades a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:
Instrumentals
-Comunicacióoral i escritade la llengua anglesa
-Resoluciódeproblemes
-Presadedecisions
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organitzar i planificar

Interpersonals
-Habilitatper treballar enequip
-Capacitatper treballar enentornsdiversos imulticulturals
-Habilitat en relacionspersonals
-Treballar enuncontext internacional imultilingüístic
-Capacitatdeprendredecisions engrup
-Capacitatd’expressar-se enentornsdiversos imulticulturals

Sistèmiques
-Capacitatd’adaptar-se anoves situacions
-Capacitatper generarnoves idees
-Preocupacióper laqualitat
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Comprensióde les cultures i els costumsd’altrespaïsos
-Capacitatper aprendre
-Capacitatper adaptar-se a situacionsnoves
-Capacitatde visualitzar i dirigir projectes

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES

L’objectiuprincipal d’aquest curs ésque l’alumneassoleixi unnivell intermedi-alt de la llengua anglesa
enuncontextdelmónempresarial, imés específicament, delmónempresarial internacional.

Els objectiusque l’alumnehauràd’assolir durant el curs es concretenenels següentspunts:

-Adquirir unacompetència lingüísticadenivell intermedi-alt perpoder entendre i expressar-se correc-
tament i coherentmentenunentornprofessional, amb la gramàtica correcta, el vocabulari apropiat i
tenint curade lapronuncia i l’accent fonològic.
-Revisarpunts gramaticals i lèxicpropisd’unnivell intermedi-alt de la llengua anglesa.
-Aprofundiment en l’adquisiciódel lèxic específicde les tres àrees tractades enel cursper a la com-
prensió i expressióoral i escrita.
-Familiaritzar l’estudiant amb l’ús correcte i efectiudediccionarismonolingües i bilingües, llibresde
gramàtica i altresmaterials de referència.
-Treballar contingutsd’una altradisciplinautilitzant la llengua anglesa coma llenguavehicular.
-Realitzar unapresentaciód’una altradisciplina enanglès.
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CONTINGUTS

LISTENINGS
Listening to interviews:
- SarahBrandston–NewYorkaccountant
- RosemaryLeith–co-founderofFlametree.com
- EleanorStevens -HSBCbankmanager
Stockmarket
- Shareprices
News items (various)

SPEAKINGS
Case studies:
- VisionFilmCompany
- Investing inwholly ethical companies
Discussions:
- Accountancy skills
- Banks and their services
- Howto invest a large amountofmoney
Meetings:
- Compaq
- Planning fordisaster –Tidlis
Roleplay:
- Megabank
- BlackBoxBank
Activities:
- Bankingboardgame
- The stockexchange–buying and selling shares
Debates
Presentation

READING
Venturerswhohope tobe thebusiness (FT)
Businesses learn frompastmistakes (FT)
Thebanking industry
Companies
Pioneering venture takes fledgling a step further
China vsUS–TheRisingSuperpower
ThePowerofAdvertising
Jobs for life?
It’s notwhat you say, it’s howyou look.
You’re lost if you lose your audience
Current issuebasedarticles:
- Super-richget richer (TheGuardian)
- Six thousandwomenmissing fromtop jobs (The
Guardian)
Agraded readingbook (Advanced level)

OBJECTIUSDIDÀCTICS

L’objectiu d’aquestes activitats ésmillorar
la comprensió auditiva de l’anglès parlat
per gent nadiua ambdiferents accents de
la llengua anglesa.

Els estudiants hauran de comprendre
textos i diàlegs orals i extreure informació
específica.

L’objectiu és que l’estudiant sàpiga
expressar-se oralment tenint en compte el
ritme i l’accent fonològic.

Els exercicis orals i casos pràctics simulen
situacions reals delmón empresarial, i
l’estudiant haurà de parlar sobre diversos
temes, comper exemple, com invertir
diners, demanar un crèdit, reunions, etc.

L’estudiant haurà de saber fer una
presentació d’uns deuminuts de duració,
vinculada ambuna altra assignatura.

Tambéhaurà de defensar el seu punt de
vista en una sèrie de debats.

L’objectiu de les lectures és que l’estudiant
treballi la comprensió escrita de
documents i textos.

Les lectures es complementarà amb altres
activitats comexercicis de vocabulari,
comprensió, interpretació, converses i
discussions.Caldrà saber identificar el
vocabulari específic.

L’estudiant haurà de llegir un llibre de
lectura graduada de nivell avançat i
demostrar la seva comprensió lectora.
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WRITINGS
Email
Letter tobank
Essayononeof reading articles
Theadvantages anddisadvantagesofborrowing
money fromfamily and friends
Essay givingopinionononeofdebate topics

GRAMMAR
Linkingwords
Descriptionsof graphs and trends
Verbs andprepositions
Nouns andprepositions
Adjectives andprepositions
Verbs + to INF / INF+ ing
Makeanddo
Phrasal verbs

L’estudiant haurà de demostrar les seves
capacitats,mitjançant una serie de documents.

Haurà de produir els documents d’una forma
precisa distingint diferents registres de
formalitat.

L’estudiant haurà de tenir una competència
lingüística de nivell intermedi-alt

METODOLOGIA

Lametodologiadidàctica empradaes correspona l’aprenentatge funcional i comunicatiud’una segona
llengua.L’estudiant treballarà leshabilitats comunicatives (llegir, escoltar, escriure i parlar) i estructu-
res gramaticals sempreenuncontext empresarial.

Comabibliografiabàsica es treballarà ambundossier i un llibredegramàticaon l’estudiantpodrà re-
forçar els aspectes gramaticals quecalguinper consolidarunnivell intermedid’anglès.La llengua vehic-
ular a la classe serà l’anglès.

El curs estaràdividit en tres grans àrees:Finance;Banking i IssuingStocks andShares.Esdetallaràun
plade treball de l’assignatura i de leshoresde sessionsdeclasse, les de treball dirigit i leshoresde treball
personal. Les sessionsdeclasse i les de treball dirigit esdurana termea l’aula.

AVALUACIÓ

Amb l’objectiudemesurar el nivell de llengua assolit durant el curs, hi hauràduesmaneresd’avaluar
l’estudiant.

Primera convocatòria:
Per laprimera convocatòria, s’avaluarà l’estudiantmitjançantuna avaluació continua. Si l’estudiant
treuun6, aprova l’assignatura.
L’avaluació continuaconsisteix en:
examendel llibre 10%
presentació 20%
redaccions 10%
participació a la classe 10%
activitats orals 10%
exàmensd’escoltar 20%
exàmensdevocabulari i gramàtica 20%
Si l’estudiant treumenysde6en l’avaluació continua, hauràde fer l’examen final. Lanota final esdi-
vidiràde la següentmanera:
examen (incloent-hi speaking and listening) 70%



examendel llibre 10%
presentació 20%
Enaquest cas lanotaper aprovar ésun 5.

Segonaconvocatòria
Lanota final esdividiràde la següentmanera:
examen (incloent-hi speaking and listening) 70%
examendel llibre 10%
presentació 20%
(lanotade l’examendel llibre i la presentació serà lamateixaqueen laprimera convocatòria, és a
dir, que l’estudiantnomésels faràunavegada).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Classdossier (s’hadecomprar aArtyplan)
Emmerson,P.BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2002
SirRichardBranson:TheAutobiography. PenguinReaders.

Complementària:
EnglishDictionary forAdvancedLearners (monolingüe).Macmillan, 2002.
Diccionaris de l’Enciclopèdia (bilingüe).EnciclopèdiaCatalana, 1995.
OxfordDictionary ofBusinessEnglish forLearners ofEnglish (monolingüe).Oxford, 1993.
DiccionarioOxfordBusiness (bilingüe)Oxford, 2002.
J.H.Adam.LongmanDictionary ofBusinessEnglish (monolingüe).Longman, 1991.
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CursdeBorsa

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r

OBJECTIUS:
L’objectiude l’assignaturaConcursdeBorsa ésmúltiple.Perunabandapreténdotar l’estudiantd’un
coneixement teòric sobre la realitat i el funcionamentde laborsa espanyola.Tambéespreténque
l’estudiant s’introdueixi i coneguimínimament tant l’anàlisi fonamental comel tècnic, perpoder selec-
cionar ambuncert criteri i rigor els diferents valors aborsa.L’assignaturadóna també l’oportunitat a
l’estudiantd’aplicar tots aquests coneixementsd’unamanerapràctica enel concursqueorganitza la
facultat. Finalment espreténqueels estudiants sàpiguenargumentar el perquède les sevesdecisions i
siguin capaçosdedefensar-les enpúblic amb l’ajudade totes les einesdisponibles.
Ambtot això, es vol que l’estudiant adquireixi un seguit de competències genèriques, queesdivideixen
en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i tambéunes competències específiques.Tot seguit les
detallem:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES

Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatperprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinar.
-Treball enuncontext internacional.
-Habilitat en les relacionspersonals.
-Capacitatper treballar en entornsdiversos imulticulturals.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat.
-Llideratge.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Hade saber comfunciona laborsa espanyola.
-Ha de saber llegir i interpretar correctament tota la informació borsària que es publica, tant en els di-
aris d’informaciógeneral, comenels especialitzats en informacióeconòmica.
-Hade saberoperar aborsa.Comprar i vendre accions.
-Hadeconèixerquina és la informacióque influeix a laborsa i quins en sónels efectes.
-Hade saber enquèconsisteix l’anàlisi fonamental i quines són les sevesprincipals eines.
-Hadeconèixer lesprincipals einesde l’anàlisi tècnic:mitjanesmòbils, oscil·ladors,moments, etc.
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-Hade ser capaç de seleccionar elsmillors valors delmercat tant des d’una perspectiva d’inversió a curt
termini, comamigo llarg termini.
-Hade ser capaçd’argumentar i convèncer sobre la idoneïtatde la seva elecció, aportant totes aquelles
informacions escritesogràfiquesque justifiquen labondatde l’elecció.

Tot seguit relacionaremtots aquestsobjectius ambels corresponents contingutsde l’assignatura:

CONTINGUTS

Tema1.LaBorsa
1.1-Comfunciona laborsa espanyola

1.1.1.-Organitzaciódelmercatborsari
1.1.2.-Altresmercatsorganitzats aEspanya.
1.1.3.- Sistemesdecontractació.
1.1.4.-Comescontrola la fluctuaciódels valors.
1.1.5.-Comes liquiden lesoperacionsborsàries.
1.1.6.-Recomanacionsde laCNMVals inversors.

1.2-Coms’opera aborsa.
1.2.1.-Ambquipodemoperar aborsa.
1.2.2.-Coms’opera.
1.2.3.-Quines comissions s’apliquen.
1.2.4.-Quina fiscalitat afecta a les inversions aborsa.
1.2.5.-Altresqüestions.

1.3-Presentaciód’empresesquecotitzen ipàginesweb.
1.4-Quina informació influeix a laborsa

1.4.1.-Els beneficis empresarials.
1.4.2.-Els tipusd’interès.
1.4.3.-L’opiniódelmercat.
1.4.4.-Relació entre cicles econòmics i borsaris.
1.4.5.-Altres variables.

1.5-Comseleccionar els valorsper invertir
1.5.1.-Enquèconsisteix l’anàlisi fonamental.
1.5.2.-Quèés l’anàlisi tècnica.

1.6- “Consells” i errorsde la inversió aborsa
1.6.1.-Quins consells espodendonar als nouvinguts.
1.6.2.- 100errors al invertir aborsa.

Tema2.Anàlisi Fonamental
2.1.-Valoraciód’empreses.
2.2.-Anàlisi apartir de ràtios.
2.3.-Models utilitzatsper la valoració.

Tema3.AnàlisiTècnica
3.1-Anàlisi tècnica “chartista”

3.1.1.-Quèésuna tendència
3.1.2.- Suports i resistències.
3.1.3.-Líniesde tendència.
3.1.4.-Canals.

OBJECTIUS

Hade saber com funciona la borsa
espanyola.

Ha de saber llegir i interpretar
correctament tota la informació
borsària que es publica, tant en els
diaris d’informació general, comen
els especialitzats en informació
econòmica.

Ha de saber operar a borsa. Comprar
i vendre accions.

Ha de conèixer quina és la informació
que influeix a la borsa i quins són els
seus efectes.

Ha de saber en què consisteix l’anàlisi
fonamental i quines són les seves
principals eines.

Ha de conèixer les principals eines de
l’anàlisi tècnica:mitjanesmòbils,
oscil·ladors,moments, etc.

Ha de ser capaç de seleccionar els
millors valors delmercat tant des
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3.1.5.- Formacionsdecanvi de tendència.
3.1.6.-Formacionsdecontinuacióde tendència.

3.2-Anàlisi tècnicaquantitativa
3.2.1.-Mitjanesmòbils.
3.2.2.-Moment.
3.2.3.-RSI.
3.2.4.-Estocàstic.
3.2.5.-MACD.
3.2.6.- ÍndexdeMovimentDireccional (ADX)
3.2.7.-BandesdeBollinger.
3.2.8.-Parabòlic SAR

d’una perspectiva d’inversió a curt
termini, comamig o llarg terminis.

Ha de ser capaç d’argumentar i convèncer
sobre la idoneïtat de la seva elecció,
aportant totes aquelles informacions
escrites o gràfiques que justifiquen la
bondat de l’elecció.

METODOLOGIA
Enprimer lloc indicarque l’assignaturaConcursdeBorsa, comel seunomindica, va íntimament lligada
a laparticipació enelConcursdeBorsaquecada anyorganitza laFECalmesdenovembre.

Tenint en compte això, al llarg de les primeres setmanes d’activitat, en les sessions de classe
s’explicaran tots els continguts teòrics de l’assignatura per tal que els alumnes puguin participar en el
concurs amb uns mínims coneixements.Al llarg del concurs es suprimiran o reduiran les sessions pre-
sencials per tal queels alumnes espuguindedicar completament a fer unbon seguimentdelmercat.

Una vegada finalitzat el concurs, les sessions es dedicaran a completar la formació en lamatèria i sobre-
tot a preparar i presentar l’informe final sobre l’actuacióque cada equipha tingut en el concurs deborsa
i que a part de servir per avaluar l’assignatura, també serveix per a determinar quins equips passen a la
segona fasedel concursqueesdisputaràde febrer a abril.

Els alumnes que cursen aquesta assignatura hauran d’elaborar diversos treballs, alguns individuals i al-
tres engrup.Elprofessor en faràun seguiment en leshoresde treball dirigit.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura preténmesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’estudiant. La
nota s’obtindrà de la suma de diferents ítems i serà diferent en la convocatòria de febrer que en la de
juny.

ConvocatòriadeFebrer
6Punts IndividualsAssignatura
1puntd’un treball a determinar.
2puntsd’un treball d’anàlisi i selecciód’unvalor.
3 puntsde la realitzaciód’unExamen.

4PuntsperEquipsde laparticipació enelConcursdeBorsa
Cada equip podrà optar a 10 punts, tot i que el resultat és multiplicarà per 0,4.Així, la màxima puntuació serà
de4punts
4puntsperparticipació i actuació enel concurs.
1 puntper control de carteres.
5 puntsdel treball final (documentescrit i presentació).

ConvocatòriadeJuny
En cas de no superar l’assignatura en la convocatòria de febrer, per la convocatòria de juny la nota
s’obtindria apartir d’un treball (5 punts) i unexamen teòric (5punts).



BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Curso práctico deBolsa.Madrid: InversorEdiciones, 2002.
Manual de la Inversión enBolsa.Madrid: InversorEdiciones, 2006.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Codina, José,Curso práctico deAnálisisTécnico yChartismoMadrid: InversorEdiciones, 2001.
Manual deAnálisisTécnico.Madrid: InversorEdiciones, 2004.
Codina, José;TorraSalvado,Manual de lasOndas deElliott.Madrid: InversorEdiciones, 1999.
Diversos autors, 100 errores al invertir enBolsa.Madrid:Pearson /PrenticeHall, 2004.
FernándezHódar, J.A.Manual del buenbolsista.Madrid:Pearson /PrenticeHall, 2006.
Manual del Inversor.Madrid: InversorEdiciones, 2006.
BurtonG.Malkiel.Unpaseo porWall Street.Madrid:AlianzaEditorial, 1997.
LarsTvede,Psicología delMercadoBursátil. Bilbao:Deusto, 1993.
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InternationalBusinessCulture

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n

TARGETSTUDENTS:
Although our course is basically addressed to all the business students of our faculty, we also think it
maybe interesting to students of other facultieswho share an interest in theway culture can affect pro-
fessional and personal relations.Arequirement of the course is that students should have an upper-in-
termediate level of English language.This course is also addressed to all the Erasmus students so that
thecourse canbenefit of amulticultural setting.

THEOBJECTIVESOFTHECOURSE:
This course interrelates cross-cultural communication, language andmanagement skills.Otherobjec-
tives related to that general aimwill be:

-Tomake students awareof their ownculturally-inducedbehaviour.
-To help students develop understanding of the fact that all people exhibit culturally-conditioned be-
haviours.
-Todevelop students awarenessofhowculture affectspeople atwork
-To provide students with language and cross-cultural skills in order to develop empathy with cultural
differences.
-Toprepare students for interactionwithpeople fromculturesother than their own
-Todevelopcritical and intellectual discussion
-Toacquirepragmatic competence in cross-cultural business settings.

METHODOLOGY:
Talks by lecturers from the University ofVic about business culture and by intercultural trainers, con-
sultants and visiting lecturers from foreign universities about the business culture of a specific country.
There will be time for discussion, co-operative learning tasks and teamwork about the topics covered
during thepresentations.

PROGRAM
Part 1.
Introductory sessions toBusinessCulture (UniversityofVic)
1.Themeaningof culture. Business andculture.
2.Critical reviewof concepts anddefinitions (Hall,Hoffstede,Trompenaars, andRichardD.Lewis)
3.Nationalismandculture.
4. Cultural stereotypes
5.Culture andverbal andnon-verbal interaction
5.1. Languageconventions andculture
5.2.Directness and indirectness in cross-cultural communication
5.3. Face

Part 2. International business culture.Visiting Lecturers should introduce the business peculiarities of
different specific areas or regions and explain thewayof doingbusiness through their ownculture.The
talks should cover the following topics:
- Introduction to the culture of the area (cultural images and symbols: personalities, architectural fea-
tures, popular images,music...) anda shorthistorical perspectiveof its business culture.
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-Examining values andattitudes: commercial values (advertisements andcommercials)
-Attitudes andvalues atwork:hierarchies, status, approach towork, negotiation, etc.
-Employment (jobs which pay an hourly wage, jobs with prestige, facts about working hours, benefits
or extras e.g. health insurance, qualifications required, etc.) shopping, housing, dating.
-Meetings andnegotiations.
-Verbal and non-verbal communication (greetings, introductions, gestures, space conception, etc.) in
thebusinessworld.

ASSESSMENT:
Students are required to pass a test after the introductory sessions, whichwill account for a 30%of the
finalmark.
Besides, studentswill be asked towrite a group assignment (two or three students) on one of the topics
dealt with during the course. Students will hand out their written assignment at the end of the course
and will carry out a ten-minute oral presentation commenting on the main points of the assignment
and themainconclusions.This groupassignmentwill account for a 70%of the finalmark. Studentswill
be assessedon their critical insight into thematter and their cultural sensitivity.
80%of total attendance toclasses andactiveparticipation in thecourse is a compulsory requirement
tobeassessed.
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Macroeconomia (Entorn iEmpresa)

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSOR:RafaelMadariagaSánchez

OBJECTIUS:
Donar una visió sintètica de l’evolució i el creixement a llarg termini dels sistemes econòmics que per-
meti analitzar la viabilitat de les empreses dels diversos sectors econòmics en diferents contextos insti-
tucionals.

COMPETÈNCIES:
Les competències generals quehauràd’assolir l’estudiant són:

Instrumentals:
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguapròpia
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals:
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinar.

Sistèmiques:
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat
-Disseny i direcciódeprojectes

CONTINGUTS:
Tema1. Introducció.La vigènciadels plantejaments clàssics.Unaaltra concepciódelmónmaterial.
Tema2.Excedent-reproducció versus mercats-escassetat. El paper de les empreses en el sistema eco-

nòmic.
Tema3.La llei econòmica fonamental i el funcionament del sistema econòmic. Viabilitat, model de

subsistència i aparicióde l’excedent.
Tema4.Economies ambexcedent.Ladistribució social del producte.
Tema5.Taules Input-output.Elmodel obertdeLeontief.Modelsdinàmics
Tema6.Dinàmica econòmica.Lademanda i la tecnologia.Creixement i desenvolupament.

METODOLOGIA:
De cada un dels temes del programa es farà una presentació acadèmica que es complementarà, setma-
nalment, ambactivitats pràctiques per part dels estudiants. Poden ser resolucions deproblemes numè-
rics, cerca i presentació d’informació econòmica relacionada amb els continguts, lectura de textos se-
leccionatsopresentacionsdegrupsd’estudiants.
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AVALUACIÓ:
1.Unexamen teòric i pràctic en finalitzar el quadrimestre (75%)
2.Participació activa a classe (25%): presentaciódeproblemes resolts, presentaciód’informes

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Barceló,A. (1981)Reproducción económica ymodos de producción. Barcelona: Serval.
Kurz,H.Salvadori,N. (1995):Theory of production.Cambridge:CUP.
Pasinetti, L. (1981)Cambio estructural y crecimiento económico.Madrid:Pirámide, 1985.
Spaventa,L. (1971)Apuntes de economiapolítica. Barcelona:Ariel, 1988.
Sraffa,P. (1960)Producció demercaderies permitjà demercaderies. Barcelona:Edicions62 /Diputacióde

Barcelona, 1985 (Edició encastellà:Oikos-Tau, 1996).

Complementària:
Ahijado,M. (1994):Microeconomía.Ceura.
Recio,A. (1997):Trabajo, personas,mercados. ICARIA:FUHEM.
Bowles, S. (2003):Microeconomics.Behavior, institutions and evolution. PrincetonUniversityPress.
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ModelsdeProgramació

CRÈDITS:6
PROFESSOR:

Lesmatemàtiques són sovint unmitjà per entendre la realitat.En lanostra assignatura femúsde lesma-
temàtiques per a donar solucions a problemes reals o propers a la realitat. Enparticular, cerquem lama-
nera d’optimitzar processos complexos: en l’Economia i l’Administració és sempre fonamental dema-
ximitzar els rendiments iminimitzar les despeses, per exemple. És clar que el context econòmic real en
què s’emmarquen aquests problemes d’optimització són d’una complexitat enorme, i sovint depenen
d’innombrables factors externs i incontrolables.Nosaltres necessitem fer unpas previ a la resolució del
problema: ens cal plantejar-lomitjançant un esquemamatemàtic prou senzill, de talmanera que aques-
ta resolució sigui possible (enmatemàtiques, no totproblemaés resoluble...).Aquest esquemamatemà-
tic és elmodel lineal, i els anomenatsmodels o programes lineals es poden resoldre fàcilmentmitjançant un
algorisme matemàtic senzill anomenat símplex. Existeixen al mercat un munt de paquets de software
preparatsper resoldre elsmodels lineals ambelmètodedel símplex.

OBJECTIUS:
a)Familiaritzar-nos ambelsmodels lineals i saber-los plantejar ambcorrecció, identificant les variables,
les funcionsobjectiud’optimització i les restriccions associades.

b)Entendre l’algorismedel símplex.Conèixer els tres tipusde solucionspossiblesde totmodel lineal.
c) Saber aplicar lesnoves tecnologiesper a la resoluciódelsmodels lineals.
d) Saber administrar diferents escenaris possibles un cop resolt el model lineal: o com canvia la solució
quanesmodifiquen lesdades inicials amb lesquees comptava.

PROGRAMA:
1. Introducció (2hores).
1.1.Models deProgramació i investigacióoperativa: concepte.
1.2.Models matemàtics. El concepte demodel, metodologia de la construcció demodels, classifica-

ciódelsmodelsmatemàtics.
2. FormulaciódelsModels lineals (8hores).
2.1. Introducció a laprogramació lineal: formulaciódeprogrames lineals, exemples.
2.2. Identificaciódevariables, funcionsobjectiu i restriccions.
2.3.Restriccions “si-llavors” i “obé”.

3.Lesmatemàtiques: algorismedel símplex (12hores).
3.1. Solució gràficad’unprograma lineal dedues variables, interpretacions.
3.2. Algorismedel Símplex.

4.Anàlisi de la sensibilitat (8hores).
4.1.Dualitat enprogramació lineal.
4.2.Anàlisi noparamètrica.
4.3.Anàlisi paramètrica.

5.El software (30hores).
5.1.Resolució ambExcel deMicrosoft.
5.2.Resolució ambLindo.
5.3. Models lineals enters imodels lineals “0-1”.

AVALUACIÓ:
L’assignatura és de caire eminentment pràctic i l’assistència a classe és recomanada. Per a la seva avalua-
ció, es realitzarà un treball o una pràctica. La nota final pot ésser complementada amb exercicis realit-
zats a classe.



BIBLIOGRAFIA:
Bazaraa,M.S. et al.ProgramaciónLineal iFlujo en redes.Mèxic:Limusa, 1990.
Luenberger,D.E.ProgramaciónLineal y noLineal. Ed.Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
Pardo,L.ProgramaciónLinealContinua.Madrid:DíazdeSantos, 1987.
Pardo,L.; Felipe,A. iPardo, J.ProgramaciónLinealEntera.Madrid:DíazdeSantos, 1990.
Rios, S. InvestigaciónOperativa.Optimización.CentrodeEstudiosRamónAreces, 1990.
Taha,H. InvestigacióndeOperaciones.UnaIntroducción.Ed.PrenticeHall, 1998.
Pérez-Grasa, I.; Minguillón, E.; Jarne, G. Matemáticas para la Economía. Programación Matemática y
SistemasDinámicos. Ed.McGraw-Hill, 2001
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Matemàticade la Inversió iNousProductesFinancers

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.

OBJECTIUS:
L’assignatura té per objectiu aprofundir en l’anàlisi de les operacions financeres, tant pel que fa referèn-
cia a les diversesmesures de la rendibilitat/cost d’una operació comen la descripció detallada dels nous
productes financers que apareixen a la pràctica (estructures financeres o productes estructurats).
L’orientacióde l’assignatura és fonamentalmentpràctica.

Part 1 -Mesuresde la rendibilitat: absolutes i contínues.
Part 2 -Modelsd’evoluciód’actius financers.Operacions financeres aleatòries.
Part 3 -Estructures financeres: estructures “habituals” i estructures “emergents”.

AVALUACIÓ:
Apartir de l’assistència i participació a les classes (ponderació 10%) i la confecciód’un treball (pondera-
ció90%).

BIBLIOGRAFIA:
Esdonarà actualitzadadurant el desenvolupamentde l’assignatura.
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