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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Aquesta assignatura dona les pautes per conèixer els sistemes d’informació i identificar les possibilitats
d’ús de les tecnologies informàtiques per a la millora contínua de l’organització. Les organitzacions
modernes necessiten fer un ús intensiu de les tecnologies de la informació per tal d’assolir un alt nivell de
competitivitat i qualitat; això fa que els responsables i directius hagin de conèixer com aquestes tecnologies
s’incorporen als actius de la organització, com poden ajudar a millorar els processos productius i de
decisió.

L'assignatura s’estructura en dues parts diferenciades però ambdues estretament; relacionades amb els
sistemes d’informació a les organitzacions:

Sistemes d’informació a les organitzacions :

La primera part tracta dels conceptes generals de sistema d’informació, quin paper hi juguen i com donen
suport al processos de treball de les organitzacions. Igualment, introduirem el concepte de sistemes
d’informació informàtic (SII), com aquest suport el sistema d’informació organitzacional, Veurem alguns
tipus de SII, la seva evolució històrica i la situació actual. Dedicarem en aquesta primera part dos apartats a
presentar un model per al anàlisi i disseny de sistemes d’informació.

Direcció de projectes: En la segona part s’estudiaran les recomanacions generals per dirigir un projecte,
sigui aquest de caire tecnològic, o d'altres categories. Com s’estructuren les diferents etapes de direcció i
quins són els factors clau per assolir l’èxit.

 
Habilitats 

Destreses teòriques:

Identificar els aspectes bàsics de les organitzacions i com, aquests, poden condicionar l’estructura i la
funció dels seus propis. Sistemes d’informació, així com un i altre interactuen.
Comprendre els aspectes bàsics de la informació, els seus components i condicions d’utilitat i
usabilitat en les organitzacions i com es poden gestionar per a augmentar la seva qualitat i potència.
Obtenir una visió inicial de tot allò que fa referència a l’organització, direcció i conducció de
projectes.
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Destreses pràctiques:

Conèixer la problemàtica associada a la utilització i l’aprofitament de la informàtica a les
organitzacions.
Realitzar un plantejament pràctic i coordinat pel desenvolupament d’un projecte.
Definir i modelar els diferents processos de negoci que es duen a terme en una empresa tipus i realitzar
una millora d'aquests processos.
Promoure la participació activa en un equip a càrrec d’un projecte de definició, qualificació completa i
documentació inicial d’un projecte de SI.
Desenvolupar la capacitat de recerca i síntesi d’informació estudiant temes concrets de l’estat del art
de la tecnologia aplicats a la temàtica de l’assignatura.

 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

1. Concepte de sistema d'informació  

1.1. Funcions intrínseques del sistema d’informació.

1.2.Components bàsics del sistema d’informació.

1.3. El sistema d’informació en una organització.

1.4. Propòsits organitzatius del sistema d’informació.

1.5. El sistema d’informació informàtic.

1.6. Sistemes i tecnologies d’informació.

 

2. Classificació dels sistemes d'informació  

2.1. Sistemes d’informació transaccionals.

2.2. Sistemes d’informació decisoris.
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2.3. Sistemes d’informació d’ajuda a la presa de decisions.

2.4. Sistemes experts de gestió.

2.5. Sistemes d’informació comunicacionals.

2.6. Sistemes d’informació d’ajuda a la presa de decisions en grup.

2.7. Sistemes d’informació d’ajuda al treball en equip.

 

3. Sistemes dÂ’informació per a la direcció  

3.1. Concepte.

3.2. Funcionalitats.

3.3. Factors impulsors.

3.4. Comparació amb els SIAPD.

3.5. Relació amb les tasques de direcció.

3.6. Impacte sobre l’activitat directiva.

3.7. Relació amb l’organització.

3.8. Impacte en l’organització.

3.9. Projectes de disseny i desenvolupament.

 

4. Direcció estratègica dels sistemes d'informació  

4.1. Elements de percepció del paper dels SI en l’organització.

4.2. Hipòtesi de les etapes en l’ús i la gestió dels SI en l’organització.

4.3. Factors crítics d’èxit.



Graduat en Gestió Aeronàutica Guia Docent

Curs acadèmic 08-09 04-feb-2009

 

4.4. La graella estratègica dels SI.

4.5. La matriu de benefici/beneficiari dels SI.

4.6. Implicacions per al responsable d’SI

4.7. Planificació estratègica dels SI.

4.8. Algunes alternatives estratègiques d’actualitat.

4.9. Desenvolupament a mida enfront d’adquisició de paquets.

4.10. Redisseny de processos de negoci.

4.11. Externalització de serveis dels SI.

4.12. SI integrats per a la planificació dels recursos empresarials.

 

5. Anàlisi de sistemes dÂ’informació  

5.1. Introducció a l’anàlisi de SI.

5.2. Anàlisi del sistema actual.

5.2.1. Analitzar l'estructura i el funcionament de l'organització.

5.2.2. Analitzar el sistema d'informació actual.

5.2.3. Analitzar els problemes, les oportunitats i les normes.

5.2.4. Concretar els objectius del nou sistema.

5.3. Anàlisi de requeriments.

5.3.1. Identificar les necessitats del sistema.
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5.3.2. Prioritzar i seleccionar les necessitats.

5.3.3. Estructurar les necessitats del sistema.

 

6. Disseny de sistemes d'informació  

6.1. Introducció al disseny de SI.

6.2. Disseny lògic del sistema.

6.2.1. Disseny lògic de dades.

6.2.2. Disseny lògic de processos.

6.3. Disseny físic del sistema.

6.3.1. Definir les fronteres de la mecanització.

6.3.2. Dissenyar l'arquitectura del sistema d’informació.

6.3.3. Dissenyar els processos del sistema.

6.3.4. Dissenyar la base de dades.

6.3.5. Dissenyar les sortides del sistema.

6.3.6. Dissenyar les entrades del sistema.

6.3.7. Dissenyar les interfícies del sistema.

 

7. Direcció de projectes  

7.1. Context de la direcció de projectes.

7.2. El director del projecte.

7.3. Processos de direcció de projectes.
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7.4. Inici d'un projecte.

7.5. Planificació.

7.6. Execució.

7.7. Control i seguiment.

7.8. Tancament d'un projecte.

 

Metodologia docent

 

L’assignatura es desenvolupa en un seguit de classes presencials de quatre hores setmanals durant 15
setmanes, cada sessió contindrà alguns dels elements següents :

Teoria: les classes de teoria consten d’explicacions del professor, i cobreixen la part principal del
programa de l’assignatura.
Teoria: lectures i comentaris d’articles o capítols dels llibres per part dels estudiants.
Exercicis, treballs i debats: s'ha de desenvolupar pels estudiants (individual i en grup), sobre un tema
específic de la matèria de l’assignatura.
Casos pràctics: s'ha de desenvolupar pels estudiants per tal d’aplicar els coneixements adquirits en
una situació teòrica, però real d’una organització.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- Hi ha avaluació continuada.
- Hi haurà dues proves
d'avaluació continuada; a més,
es valorarà l'assistència i
treballs a classe.
- Hi ha examen final.

Bibliografia bàsica
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Enllaços

 
S'hi poden obtenir alguns llibres de la bibliografia
bàsica.

http://www.editorialuoc.com

S'hi poden obtenir alguns llibres de la bibliografia
bàsica.

http://www.edicionsupc.es/virtuals/vindex.htm

Campus Virtual. https://cv2008.uab.cat

http://www.editorialuoc.com
http://www.editorialuoc.com
http://www.edicionsupc.es/virtuals/vindex.htm
http://www.edicionsupc.es/virtuals/vindex.htm
https://cv2008.uab.cat
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