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Objectius 
- Adquirir les nocions bàsiques sobre la gestió i funcionament de les organitzacions, 
aplicant-la a la gestió d'unitats d'informació.  
- Entendre la importància i la missió de la informació dins de les organitzacions. 
 
Programa 
I.INTRODUCCIÓ 
 1.1. La informació i la direcció 
 1.2. Nocions de la Teoria matemàtica de la Informació 
II.PLANIFICAR 
 2.1. Conceptes bàsics sobre Planificació 
 2.2. Pressupostos i projeccions 
 2.3. Anàlisi d'inversions 
III. ORGANITZAR 
 3.1. Conceptes bàsics sobre Organització 
 3.2. L'organització com a estructura formal 
 3.3. L'organització com a sistema social 
 3.4. Autoritat, poder, responsabilitat i delegació 
 3.5. Aspectes psicològics de l'organització 
 3.6. L'organització com a sistema d'informacions i decisions 
IV. EXECUTAR 
 4.1. L'essència de la direcció. Estils de direcció 
 4.2. El procés de presa de decisions 
 4.3. Nocions sobre la Teoria matemàtica de la decisió 
 4.4. Principis d'Economia de la informació 
V. CONTROLAR 
 5.1. Conceptes bàsics sobre el control 
 5.2. Control de pressupostos 
 5.3. Sistemes de coordinació i control 
 5.4. Òrgans col·legiats de control 
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Avaluació  
L'assignatura es pot aprovar de dues formes: Avaluació Continuada o l'examen final  
 
Avaluació continuada (AC)
- Al llarg del curs es proposaran diverses pràctiques, que caldrà lliurar per escrit en el 
termini que s'assenyali (normalment, una setmana)  Aquestes pràctiques seran 
retornades, puntuades de l'1 al 5 (les no entregades es puntuaran amb 0) 
- Per obtenir l'aprovat cal haver obtingut mitjana mínima de 3 i una nota de 2 o superior 
en almenys la meitat més una de les pràctiques proposades. 
- En la qualificació final d'AC es tindrà en compte, a més de les pràctiques i la seva 
qualificació, l'assistència i participació a classe. 
 
Examen final 
- En la data asenyalada es celebrarà un examen final. La qualificació d'aquest examen 
serà la nota final de l'assignatura per als alumnes que no hagin aprovat per AC. 
- Els alumnes que hagin aprovat per AC no caldrà que vagin a l'examen final, però 
podran fer-ho per millorar nota si així ho volen. En aquest cas, l'examen final no pot 
minorar la qualificació ja obtinguda. 
- Per obtenir Matrícula d'Honor cal haver obtingut un Excel·lent d'AC i millorar la nota 
a l'examen final.  


