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Prerequisits

Reunir les condicions per cursar assignatures del quart curs del grau.

Objectius

Aquesta assignatura consisteix a comprendre i analitzar les relacions entre el concepte multifacètic de la
"societat de la informació" i les ciències socials, que el van inventar fa uns quaranta anys. Cal entendre
aquestes relacions per emmarcar els sistemes de gestió en el context social en què les persones
experimentem la tecnologia i l'organització. L'assignatura destaca, doncs, les diferents vessants de la "societat
de la informació" per tal de mostrar els diversos sentits de l'expressió, però especialment en destaca algunes
que tenen una rellevància notable, en especial, les implicacions per al treball i les desigualtats socials. Els
continguts exposen els conceptes principals i conviden a aplicar-los a
1 de 6 diferents casos d'estudi; en correspondència, els mètodes d'avaluació contemplen algunes activitats
més aviat conceptuals i altres més aviat aplicades.

Competències

Gestió aeronàutica
Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les
organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió
dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic

Resultats d´aprenentatge

Analitzar l'ús estratègic dels sistemes d'informació
Definir el paper dels sistemes de gestió i comunicació de dades en les organitzacions

Continguts

1. Les ciències socials, la informació i el coneixement.
2. El treball en la societat de la informació.
3. Les desigualtats socials en la societat de la informació.
4. Estudis de les interseccions entre classes, gèneres i majories/ minories ètniques.
5. La recerca social.
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Metodologia

Preguntes conceptuals (30%)
Estudis de cas sobre el mercat de treball (35%)
Estudis de cas sobre l'organització del treball (35%)

Els estudis de cas pesen 5 punts percentuals més que les preguntes conceptuals perquè avaluen també la
participació estudiantil durant el
curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presentacions orals 20 0,8 1, 2

Seminaris de treball 20 0,8 1, 2

Tipus: Supervisades

Tutoria 3 0,12 1, 2

Tipus: Autònomes

Treball en equip 51 2,04 1

Treball individual de l'estudiant 50 2 2

Avaluació

Preguntes conceptuals (30%)
Estudis de cas sobre el mercat de treball (35%)
Estudis de cas sobre l'organització del treball (35%)

Els estudis de cas pesen 5 punts percentuals més que les preguntes conceptuals perquè avaluen també la
participació estudiantil durant el
curs.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen escrit 30 2 0,08 1, 2

Treball en equip 1: Mercat de treball 35 2 0,08 1

Treball en equip 2: Organització 35 2 0,08 1
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