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Direcció d'Operacions I

Codi: 102393
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 2

Prerequisits

El desenvolupament de l'assignatura no contempla cap prerequisit de coneixements previs per poder-la

cursar.

Evidentment s' han de complir els requisits administratius per poder-se matricular

Objectius

Introduir l'enfocament modern de la Direcció de Producció (Direcció d'Operacions) com fonament per a
aconseguir la gestió integrada de l'empresa
Situar el sistema de producció com a unió dels subsistemes d'aprovisionament, fabricació i distribució
buscant l'optimització dels fluxos de materials i mostrant la seva relació amb els sistemes de Control de
Gestió i Comercial
Introduir els aspectes estratègics i operatius de la funció de producció
Conéixer els principals àmbits de decisió de l'àrea d'operacions
Conéixer les principals eines per pendre decisions en el àmbit de les operacions

Competències

Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, i identificar els
avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts. empresa i clients o proveïdors.
Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Identificar, justificar i raonar les decisions correctes en funció dels paràmetres bàsics d'un problema
empresarial.
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge
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Aplicar els principis bàsics de modelització en la presa de decisions empresarials.
Aplicar les tècniques de resolució algorítmica de problemes d'optimització.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani
Discernir entre mètodes alternatius d'anàlisi, i aplicar les eines quantitatives apropiades per a la
resolució de problemes de gestió empresarial.
Modelitzar la gestió de les operacions empresarials aplicant-hi tècniques quantitatives de suport.
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Resoldre problemes d'optimització i obtenció de previsions a través d'aplicacions informàtiques.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
Utilitzar les tècniques previsionals en l'àmbit empresarial.
Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

TEMA I - INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ D'OPERACIONS

TEMA II - DISENY I PLANIFICACIÓ DE PROCESSOS

TEMA III - LA PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

TEMA IV - LA PLANNIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE MATERIALS

TEMA V - LA PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

TEMA VI - LA GESTIÓ D'INVENTARIS AMB DEMANDA INDEPENDENT

TEMA VII - JUST IN TIME (JIT)

Metodologia

Al llarg del curs es desenvoluparan els diferents apartats del programa.

Habitualment hi haurà una sèrie de materials i activitats que l'alumne haurà de treballar prèviament a les

classes i que serviran per motivar i millorar la comprensió del tema.

Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts, què es

realitzaran en grups reduits d'alumnes.

Hi haurà una sèrie d'hores cada setmana per atendre individualment els estudiants (tutories) i solucionar els

dubtes que puguin tenir.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 45 1,8 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14

Tipus: Supervisades

Tutories personalitzades al despatx 8 0,32 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14

Direcció d'Operacions I   2015 - 2016

2



Tipus: Autònomes

Estudi dels materials proposats, elaboració dels exercicis i activtats

suggerides

92 3,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13, 14

Avaluació

L'avaluació continuada consistirá en un exmen parcial. L'examen final inclourà tots els continguts del curs.

Al final del curs cada professor publicitarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de la revisió de l'examen.
En el cas d'una nota inferior a 4, l'estudiant haurà de tornara fer l'assignatura en el següent curs. Per aquells
estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una
re-avaluació. Cada professor decidirà la modalitat d'aquesta re-avaluació. Com a fruit de la re-avaluació la
nota màxima serà de 5. Es considera un alumne com a "No avaluable" si no participa en cap de les activitats
d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació continuada 25% 2,5 0,1 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Examen final 75% 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13
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