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1. Presentació
1.1. Presentació del director
Benvolguts estudiants,

En nom de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat Autònoma de
Barcelona, us vull donar la benvinguda a la Universitat. I ara, unes paraules paternalistes.
Ser universitari és un privilegi. Per un preu mòdic (les taxes que pagueu són només un 17%
del ingressos necessaris per cobrir els costos totals de funcionament de la UAB), podreu
gaudir del conjunt de béns, serveis, persones i idees que formen la nostra universitat. Cal,
per tant, que feu un bon ús del passaport que ara tindreu, tot recordant sempre que aquest
bon ús no és només aprovar un pla d’estudis, ja que ser universitari implica, a més, formar
part de la punta de llança de l’avenç científic, cultural i social: tot un honor!

Heu escollit la Diplomatura en Ciències Empresarials, i considero que hem de felicitar-
nos tots; ara us explicaré per què. Mentre que al món de les ciències naturals ni homes ni
dones no hem tingut res a veure en el seu disseny, el món de la societat, de l’economia, de
les empreses i de la relació entre aquestes i la societat, és un món fet per nosaltres, un món
de les coses modificables perquè podem transformar-les en funció dels nostres interessos.
Aquest és un dels atractius de l’estudi i l’exercici de la gestió empresarial: la possibilitat
d’arribar a entendre els fenòmens econòmics i empresarials i utilitzar aquests coneixements
per tal de canviar-los segons els nostres interessos. Sembla prou interessant, doncs, l’estudi
de l’empresa.

El curs 1997-1998, se’ns presenta amb uns quants reptes, un dels quals és la implemen-
tació del nou pla d’estudis, que és un ajustament del pla actual. Les diferències més importants
estan al nombre de crèdits que cal cursar per obtenir la Diplomatura (180, enfront dels 201
actuals), i al primer curs, que pràcticament queda anualitzat. Aquestes millores, especialment
l’anualització del primer curs, han de permetre millorar els vostres resultats acadèmics.
Altres reptes que cal no oblidar són: la forta competència entre centres privats i públics al
mercat dels estudis universitaris de direcció d’empreses, i un escenari d’ajust pressupostari.
Tot plegat ens obliga a una millora constant de servei, cosa que és prou justa considerant
que es tracta de gestionar recursos públics.

Només em queda demanar-vos que participeu activament amb les vostres idees i opinions
als òrgans de govern de l’Escola. La qualitat del servei que donem a la societat, que és el
nostre client, depèn en part del compromís dels estudiants per forçar la institució a millorar.
A totes les organitzacions complexes es considera que tot funciona prou bé, però la història
ens demostra que sempre apareix un grup de gent menys mandrosa que l’existent, la qual
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és capaç de millorar allò que es considerava òptim.

Que tinguem tots un bon curs!

Dr. Santiago Guerrero Boned
Director
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1.2. Breu ressenya històrica del centre
L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials és un centre d’educació universitària que va
ser fundat el 22 de setembre de l’any 1942, com a Escola de Comerç. 

8 La guia de l'estudiant 1997-1998
Posteriorment, segons Decret 1378/1972, de 10 de maig, es va integrar com a Escola Univer-
sitària d’Estudis Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu reglament intern actual es va aprovar a la Junta de Govern de la Universitat Autònoma
de Barcelona de 15 de setembre de 1986.



gempresarials  05/09/97 12:08  Página 9
2. Organització del centre
2.1. El govern del centre
En aquest apartat, us farem un breu resumen dels òrgans més significatius de l’Escola, en
els quals els alumnes teniu representació. A la Biblioteca, la Secretaria o la Direcció us
poden facilitar un exemplar d’aquest Reglament. 

El Claustre
El Claustre és l’òrgan deliberant del centre, i les seves decisions lliguen tots els membres
de l’Escola.

El Claustre estarà format per:

a) La totalitat del professorat que exerceix docència al centre.
b) Una representació dels estudiants de cada curs, fins a un nombre màxim equivalent a les

tres quartes parts dels professors.
c) Una representació del personal d’administració i serveis, fins a un nombre equivalent a

la cinquena part de la dels professors.

Són funcions del Claustre:
a) L’elecció i revocació, si escau, del director i de l’Equip de Direcció.
b) L’elaboració, aprovació i modificació, si escau, del Reglament del centre, en el qual es

fixaran la composició del Claustre i de la seva Junta Delegada, les normes de funcionament
i l’organització del centre.

c) L’elaboració de les línies generals d’actuació del centre.
d) La supervisió de la gestió dels òrgans de govern del centre.
e) L’elaboració i tramitació dels plans d’estudis a l’organisme pertinent de la UAB.
f) L’elaboració dels pressupostos del centre.
g) La creació de comissions específiques.
h) La discussió i aprovació, si escau, de tots els assumptes que pugui trametre-li la Junta
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d’Escola.
i) Qualsevol altra que pugui ser de la seva competència.

El Claustre estarà presidit pel director del Centre, assistit per una mesa integrada per:
a) El secretari del centre, que ho serà del Claustre.
b) Un membre claustral de cadascun dels estaments que hi són representats.
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La Junta
La Junta del Centre, delegada del Claustre, serà l’òrgan ordinari de govern i gestió del centre.

La Junta estarà formada per:
a) El director del centre, que la presideix, i pels membres de l’Equip de Direcció.
b) Una representació de sis professors dels diversos departaments que imparteixen docència

al centre proporcionalment a la seva dedicació a les tasques docents en el centre. Les
fraccions es prendran per excés, quan siguin d’un valor igual o superior a 0,5, i per defecte,
si és inferior a 0,5.

c) Una representació dels estudiants de l’Escola fins a un nombre màxim equivalent a les
dues terceres parts de la dels representants dels professors.

d) Una representació del personal d’administració i serveis, fins a un nombre màxim
equivalent a una tercera part de la dels representants dels professors i garantint la
representació de Secretaria i Biblioteques.

e) L’administrador del centre.

Són funcions de la Junta d’Escola:
a) Vetllar per l’execució de la política d’actuació del centre, particularment pel que fa a

l’organització de la docència, i aprovar el Pla docent.
b) L’elaboració dels projectes de plans d’estudis.
c) Assumir la coordinació amb els diversos departaments universitaris, procurant mantenir

la identitat d’una Escola Universitària d’Estudis Empresarials.
d) L’elaboració i proposició al Claustre de la normativa per a la utilització dels diversos

serveis de l’Escola.
e) La realització de totes les altres tasques del seu àmbit de competència.

L’Equip de Direcció
La Direcció del centre serà assumida per un director i un Equip elegits pel Claustre, prèvia
presentació de candidatures.

L’Equip de Direcció està format per:
• Santiago Guerrero Boned Director
• Lluís Jovell Turró Vicedirector
• Francesc Gómez Valls Cap d’estudis
• Pedro Fatjó Gómez Secretari fedatari del centre
• Francesc Uroz Felices Coordinador de titulació
• Glòria Estapé Dubreuil Responsable i coordinadora del programa Sòcrates
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Són competències de l’Equip de Direcció:
a) Representar el centre en la persona del seu director, que actuarà en nom seu.
b) Elaborar la proposta de pressupostos.
c) Exercir totes les facultats de govern i administració no atribuïdes expressament per aquest

Reglament a altres òrgans del Centre.



gempresarials  05/09/97 12:08  Página 11
Les comissions
El Claustre pot crear en qualsevol moment les comissions que cregui adients per al bon
funcionament del centre. En aquest cas, regularà la composició i normes d’actuació de
cadascuna de les comissions creades.

De manera permanent, i mentre el Claustre no disposi el contrari, funcionaran en el centre
les següents comissions delegades del Claustre:
a) La Comissió de Serveis de l’Escola.
b) La Comissió de Docència i Professorat.
c) La Comissió de Relacions Externes.

És funció de cadascun dels membres de les comissions mantenir el contacte amb el seu
departament i/o estament en tot allò que és específic de la comissió a la qual pertany.

2.2. L’administració del centre

Administració del centre
S/117

Vicenç Sellés

Gestió Econòmica Gestió Acadèmica Consergeria Servei d’Informàtica Distribuïda
S/116 S/119 S/023 S/126

Carmen López Montserrat Masoliver Josep Colillas Julio Angosto
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Biblioteca Cua departamental Secretaria de Direcció
S/012 S/213 S/113

Montse Mallorquí Dolors Cruz Rosa Ramos
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3. Estudiants
3.1. Representació dels estudiants
El Consell d’Estudiants és l’òrgan executiu intern representatiu de tots els alumnes del
Centre.

Estarà constituït per quatre membres representants de cada curs i grup (un delegat i tres
claustrals) escollits democràticament durant la primera setmana de curs.

El Consell d’Estudiants és la representació dels estudiants a qui els alumnes hauran de
recórrer per tal de solucionar tots els seus dubtes i/o problemes.

De tots els membres que el formen, sorgiran els diversos representants dels estudiants a les
comissions, Junta d’Escola i altres òrgans administratius en què els alumnes tenen
representació. Així mateix, també participaran al Claustre de l’Escola tots els alumnes que
formin el Consell d’Estudiants.

El Consell d’Estudiants tindrà un equip de coordinació format per:
• president/a,
• tresorer/a, i
• Secretari/ària,,
que haurà d’estar en contacte directe amb l’Equip Directiu del centre i també amb
l’Administració.

Aquests membres representatius del Consell d’Estudiants s’escolliran democràticament
segons el Reglament intern d’aquest, que està a disposició de tothom al local d’estudiants.

El Consell d’Estudiants convocarà l’assemblea general quan ho consideri oportú.

L’Assemblea General d’Estudiants de l’Escola 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 13
Estarà presidida pel president del Consell d’Estudiants de l’Escola, i la formació de la mesa
la determinarà l’Assemblea.

El Consell d’Estudiants elaborarà el seu Reglament intern, que haurà de ser aprovat per la
Junta del Centre.
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Podran crear-se a l’Escola les associacions d’estudiants, amb finalitats lícites, que així ho
sol·licitin.

La Direcció del Centre dotarà a aquestes associacions d’estudiants, en la mesura que sigui
possible, dels mitjans infraestructurals mínims per al seu funcionament.
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4. Professorat
4.1. Departaments
Les assignatures del Pla d’estudis s’imparteixen per professors de les diferents àrees de
coneixement dels departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dels objectius
de les assignatures, el seu contingut i la forma d’avaluació n’és responsable el departament,
que coordina tots els professors de cada assignatura.

Per tal de donar suport administratiu i/o consultes als professors que imparteixen docència
al Centre, l’Escola disposa d’una persona d’administració i serveis per desenvolupar aquestes
tasques.

La docència de les assignatures del Pla d’estudis de la Diplomatura en Ciències Empresarials
que imparteix l’Escola, correspon als departaments següents:

• Departament de Dret Privat
• Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
• Departament d’Economia Aplicada
• Departament d’Economia de l’Empresa
• Departament d’Economia i Història Econòmica
• Departament de Filologia Anglesa i Germanística
• Departament de Filologia Francesa i Romànica
• Departament de Sociologia

4.2. Relació de professors del curs 1996-1997
Cognoms Nom Dept. Despatx Tel. Correu electrònic

ÁLVAREZ GÓMEZ Manuel Ec. empresa 210 735 m_alvarez@euee.uab.es
ARROYO MARTÍNEZ Jorge Dret privat 212 707 j_arroyo@euee.uab.es
BERDIE MURO Elena Dret privat 212 707 e_berdie@euee.uab.es
BRAÑAS ESPIÑEIRA J. Manel Ec. aplicada 223 710 jm_brañas@euee.uab.es
BRULLET TENA Cristina Sociologia 216 768 c_brulle@euee.uab.es
BUZA RODRÍGUEZ José Julio Ec. empresa 211 736 j_buza@euee.uab.es
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CASABLANCAS SEGURA Carme Ec. empresa 203 740 c_casablancas@euee.uab.es
CASAS SERRA Josep Ec. empresa 220 742 j_casas@euee.uab.es
CATALÀ GUITART Dolors Fil. francesa 226 705 d_catala@euee.uab.es
CELMA SANZ Jordi Ec. empresa 207 732 j_celm@euee.uab.es
D’ALÒS-MONER VILA Ramon Sociologia 204 703 r_dealos@euue.uab.es
DEU BAIGUAL Esteve Història econ . 225 708 e_deu@euee.uab.es
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Cognoms Nom Dept. Despatx Tel. Correu electrònic

DURO MORENO Juan A. Ec. Aplicada 224 766 j_duro@euee.uab.es
ESCARDÓ MARÍN Teresa Fil. Anglesa 226 705 t_escardo@euee.uab.es
ESTAPÉ DUBREUIL Glòria Ec. Empresa 208 733 g_estape@euee.uab.es
EXPÓSITO SÁNCHEZ Jordi Ec. Empresa 211 736 j_exposito@euee.uab.es
FATJÓ GÓMEZ Pedro Història Econ. 225 708 p_fatjo@euee.uab.es
FERNÁNDEZ RIERA Berta Ec. Empresa 221 743 b_fernandez@euee.uab.es
GALLO MARTÍNEZ Rosalía Ec. Empresa 209 730 r_gallo@euee.uab.es
GAYÀ ARJALAGUER Miquel Dret Públic 218 706 m_gaya@euee.uab.es
GÓMEZ VALLS Francesc Ec. Empresa 219 741 f_gomez@euee.uab.es
GRANERO PEÑALVER Juan Dret Públic 218 706 j_granero@euee.uab.es
GUERRERO BONED Santiago Ec. Empresa 210 735 s_guerrero@euee.uab.es
JORDÀ PUJOL Carmen Ec. Empresa 209 730 c_jorda@euee.uab.es
JOVELL TURRÓ Lluís Ec. Aplicada 223 710 ll_jovell@euee.uab.es
LOPE PEÑA Andreu Sociologia 204 703 a_lope@euee.uab.es
LÓPEZ ROLDÁN Pedro Sociologia 216 768 p_lopez@euee.uab.es
MÁRQUEZ CEBRIÁN Dolors Ec. Empresa 206 731 d_marquez@euee.uab.es
MÁRQUEZ GÓMEZ J. Manuel Ec. Empresa 208 733 jmanel@euee.uab.es
MARTÍ PASTOR Albert Ec. Empresa 220 742 a_marti@euee.uab.es
MARTÍNEZ LACAMBRA Albert Ec. Empresa 220 742 a_martinez@euee.uab.es
MARTÍNEZ LACAMBRA Leonor Ec. Empresa 209 730 l_martinez@euee.uab.es
MELLADO GUARDIOLA Matías Fil. Francesa 226 705 m_mellado@euee.uab.es
MOYANO CÁMARA Rafael Ec. Empresa 209 736 r_moyano@euee.uab.es
MARTÍNEZ-CARRASCO

PIGNATELLI José M. Dret Públic 218 706 pignatelli@euee.uab.es
MUR EFFING Mercè Fil. Anglesa 226 705 m_mur@euee.uab.es
PADRÓS ESTIVILL Juan A. Història Econ. 224 766 j_padros@euee.uab.es
POSADA ARRIBAS Xavier Sociologia 204 703 x_posada@euee.uab.es
PRUNELL LANDA Rosa Ec. Empresa 219 741 r_prunell@euee.uab.es
PUENTE MARGALEF Jaume Ec. Aplicada 222 709 j_puente@euee.uab.es
PUIG GÓMEZ Albert Ec. Aplicada 224 766 a_puig@euee.uab.es
QUER PERAMIQUEL Agustí Ec. Empresa 221 743 a_quer@euee.uab.es
QUERO GALLEGO M. José Ec. Empresa 217 739 m_quero@euee.uab.es
QUEROL BENET Josep Dret Privat 212 707 j_querol@euee.uab.es
REBOREDO NOGUEIRO J. Carlos Història Econ. 224 766 j_reboredo@euee.uab.es
RODRÍGUEZ TEMIÑO Eduardo Dret Públic 218 706 e_rodriguez@euee.uab.es
ROMERO PÉREZ Luis Fdo. Ec. Empresa 211 736 l_romero@euee.uab.es
ROVIRA VAL Maria Rosa Ec. Empresa 221 743 m_rovira@euee.uab.es
SALA CUBERTA Albert Ec. Empresa 217 739 a_sala@euee.uab.es
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SANOU VILARRODONA Lina Ec. Empresa 206 731 l_sanou@euee.uab.es
SOLER CARRASCOSA Antònia Ec. Empresa 208 733 asoler@euee.uab.es
SORIANO SÁEZ Pilar Ec. Empresa 205 734 p_soriano@euee.uab.es
TENZA GRAELLS Anna Ec. Aplicada 222 709 a_tenza@euee.uab.es
TORREGUITART MIRADA Consol Ec. Empresa 217 739 c_torre@euee.uab.es
TORRES MASANA Olga Ec. Empresa 205 734 o_torres@euee.uab.es
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Cognoms Nom Dept. Despatx Tel. Correu electrònic
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TRIBÓ GINÉ José A. Història Econ. 224 766 j_tribo@euee.uab.es
UROZ FELICES Francesc Ec. Empresa 203 740 f_uroz@euee.uab.es
VALLBÉ ANSESA Ramon Dret Públic 218 706 r_vallbe@euee.uab.es
VALLS MAS Joan Ec. Empresa 209 730 j_valls@euee.uab.es
VILLAZÓN HERVAS César Ec. Empresa 207 732 c_villazon@euee.uab.es
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5. Estudis
L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials ofereix els estudis de Diplomat en Ciències
Empresarials en dos plans d’estudis diferents. El primer (Pla de 1992) es va aprovar el 1992,
i s’extingirà d’aquí dos cursos acadèmics, i el segon (Pla de 1997) és una revisió de l’anterior
i entrarà en funcionament l’any acadèmic 1997-1998.

Tots dos plans d’estudis estan estructurats en crèdits. Un crèdit equival a 10 hores de classe.
Els crèdits estan associats a una assignatura, i tots els que componen aquesta assignatura
són del mateix tipus: troncals, obligatoris, optatius o de lliure elecció.

a) Són crèdits troncals els que les directrius generals estableixen per a la Diplomatura en
Ciències Empresarials en tot l’àmbit de l’Estat. 

b) Són crèdits obligatoris els que estableix la Universitat i que obligatòriament ha de cursar
l’alumne per configurar el seu currículum.

c) Són crèdits optatius els que podrà escollir l’alumne entre els que ofereix el centre per a
la seva titulació, fins a assolir com a mínim el total exigit.

d) Són crèdits de lliure elecció els que l’alumne pot escollir entre totes les matèries impartides
pel centre, que no són d’obligat compliment per a la seva titulació. Poden cursar-se com
crèdits de lliure elecció la resta d’assignatures impartides per la Universitat, dins dels
nous plans d’estudis, i els que cada curs acadèmic s’estableixin específicament.

5.1. Pla d’estudis de 1997
El Pla d’estudis està distribuït en tres cursos acadèmics, que s’estructuren en dos semestres
cadascun. Per obtenir el títol de Diplomat en Ciències Empresarials, cal haver superat un
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mínim de 180 crèdits, que han d’estar distribuïts de la manera següent:

Troncals (TR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,5
Obligatoris (OB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0
Optatius (OP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5
De lliure elecció (LL) . . . . . . . . . . . . . . . 18,0
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L’Escola recomana que les opcions de l’alumne seguexin els itineraris següents: 

Itinerari per cursar la Diplomatura en tres anys acadèmics

PRIMER CURS

Assignatures anuals Crèdits

24781 Economia espanyola i mundial TR 9,0
24782 Introducció a l’economia TR 9,0
24780 Introducció a la comptabilitat TR 9,0
24783 Matemàtiques aplicades a l’empresa TR 9,0

Primer quadrimestre

24784 Introducció al dret i al dret mercantil TR 7,5

Segon quadimestre

24785 Introducció a l’economia de l’empresa TR 6,0
24786 Història econòmica mundial OB 6,0

Total crèdits troncals i obligatoris 55,5

Els crèdits de lliure elecció (18) es poden cursar distribuïts entre el primer i el tercer curs.
En el primer curs es recomana cursar fins a un màxim de 4,5 crèdits. Podeu consultar les
assignatures optatives ofertes pel centre.

SEGON CURS

Assignatures anuals Crèdits

24787 Comptabilitat superior OB 10,5

Primer quadrimestre

24792 Direcció financera I TR 4,5

20 La guia de l'estudiant 1997-1998
20245 Estadística I TR 4,5
20254 Fiscalitat de l’empresa (grups 20 i 50) TR 4,5
24789 Informàtica de gestió (grup 10) TR * 6,0
20250 Matemàtica financera TR 4,5
20262 Sociologia de l’empresa OB 4,5
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Segon quadrimestre Crèdits

24790 Direcció d’empresa I TR 4,5
20251 Estadística II OB 4,5
20254 Fiscalitat de l’empresa (grup 10) TR 4,5
24789 Informàtica de gestió (grups 20 i 50) TR * 6,0

Total crèdits troncals i obligatoris 48,0

Els crèdits optatius (22,5) es poden cursar distribuïts entre el segon i el tercer curs. En el
segon curs es recomana cursar fins a un màxim de 12 crèdits. Podeu consultar les
assignatures optatives ofertes pel centre.

* Es recomana haver superat tota la troncalitat i obligatorietat de primer abans de cursar
aquesta assignatura

TERCER CURS

Primer quadrimestre Crèdits

24796 Comptabilitat de costos TR 4,5
24802 Direcció d’empresa II TR 4,5
20261 Direcció comercial I TR 4,5
20266 Macroeconomia OB 4,5

Segon quadrimestre

24797 Comptabilitat de gestió TR 4,5
20269 Direcció comercial II TR 4,5
24801 Direcció financera II TR 4,5
20268 Dret laboral TR 4,5

Total crèdits troncals i obligatoris 36,0

En el tercer curs es recomana cursar fins a un màxim de 10,5 crèdits optatius i 13,5 de
lliure elecció. Podeu consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.

Assignatures optatives Crèdits

24804 Anàlisi d’estats financers 6,0
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24805 Auditoria interna i de gestió 4,5
24806 Comptabilitat mediambiental 4,5
24807 Comptabilitat pública 4,5
24808 Consolidació d’estats financers 6,0
24809 Creació d’empreses 6,0
24810 Dret industrial i contractes mercantils 4,5
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Assignatures optatives Crèdits

24811 Economia de l’empresa asseguradora 4,5
24812 Economia de l’empresa bancària 4,5
24813 Economia de l’organització industrial 4,5
20275 Empresa i societat 4,5
20280 Estratègies de comunicació i imatge empresarial 4,5
20281 Fiscalitat internacional 4,5
24818 Gestió de l’empresa als mercats financers 6,0
24817 Gestió de la producció 4,5
20274 Història de l’empresa 4,5
24819 Història econòmica d’Espanya 4,5
24821 Idioma empresarial I. Avançat 4,5
24823 Idioma empresarial I. Introducció 4,5
24822 Idioma empresarial II. Avançat 4,5
24824 Idioma empresarial II. Introducció 4,5
24825 Investigació operativa 4,5
20276 Metodologia i tècniques d’investigació social 4,5
20256 Microeconomia 4,5
24828 Política econòmica de l’empresa 4,5
24829 Política econòmica i anàlisi de conjuntura 4,5
24830 Sociologia del consum 4,5
24831 Tècniques d’investigació social: anàlisi de mercats 6,0
24832 Temes d’economia aplicada 4,5

Itinerari per cursar la Diplomatura en quatre anys acadèmics (dirigit als alumnes que treballen)

PRIMER CURS
Assignatures anuals Crèdits

24781 Economia espanyola i mundial TR 9,0
24782 Introducció a l’economia TR 9,0
24780 Introducció a la comptabilitat TR 9,0
24783 Matemàtiques aplicades a l’empresa TR 9,0

Primer quadrimestre

24784 Introducció al dret i al dret mercantil TR 7,5

Segon quadimestre

22 La guia de l'estudiant 1997-1998
24785 Introducció a l’economia de l’empresa TR 6,0
24786 Història econòmica mundial OB 6,0

Total crèdits troncals i obligatoris 55,5

En el primer curs es recomana cursar fins a un màxim de 4,5 crèdits de lliure elecció. Podeu
consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.
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SEGON CURS

Assignatures anuals Crèdits

24787 Comptabilitat superior OB 10,5

Primer quadrimestre

20245 Estadística I TR 4,5
24789 Informàtica de gestió TR * 6,0
20250 Matemàtica financera TR 4,5
20262 Sociologia de l’empresa OB 4,5

Segon quadrimestre

24792 Direcció financera I TR 4,5
20251 Estadística II OB 4,5
20254 Fiscalitat de l’empresa TR 4,5

Total crèdits troncals i obligatoris 43,5

* Es recomana haver superat tota la troncalitat i obligatorietat de primer abans de cursar
aquesta assignatura

TERCER CURS

Primer quadrimestre Crèdits

24796 Comptabilitat de costos TR 4,5
20261 Direcció comercial I TR 4,5
24790 Direcció d’empresa I TR 4,5

Segon quadrimestre

20269 Direcció comercial II TR 4,5
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24802 Direcció d’empresa II TR 4,5

Total crèdits troncals i obligatoris 22,5

Es recomana cursar la major part dels crèdits optatius (22,5) i de lliure elecció (18) a partir
del tercer curs. Podeu consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.
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QUART CURS

Primer quadrimestre Crèdits

20268 Dret laboral TR 4,5
24801 Direcció financera II TR 4,5

Segon quadrimestre

24797 Comptabilitat de gestió TR 4,5
20266 Macroeconomia OB 4,5

Total crèdits troncals i obligatoris 18,0

Assignatures optatives Crèdits

24804 Anàlisi d’estats financers 6,0
24805 Auditoria interna i de gestió 4,5
24806 Comptabilitat medioambiental 4,5
24807 Comptabilitat pública 4,5
24808 Consolidació d’estats financers 6,0
24809 Creació d’empreses 6,0
24810 Dret industrial i contractes mercantils 4,5
24811 Economia de l’empresa asseguradora 4,5
24812 Economia de l’empresa bancària 4,5
24813 Economia de l’organització industrial 4,5
20275 Empresa i societat 4,5
20280 Estratègies de comunicació i imatge empresarial 4,5
20281 Fiscalitat internacional 4,5
24818 Gestió de l’empresa als mercats financers 6,0
24817 Gestió de la producció 4,5
20274 Història de l’empresa 4,5
24819 Història econòmica d’Espanya 4,5
24821 Idioma empresarial I. Avançat 4,5
24823 Idioma empresarial I. Introducció 4,5
24822 Idioma empresarial II. Avançat 4,5
24824 Idioma empresarial II. Introducció 4,5
24825 Investigació operativa 4,5
20276 Metodologia i tècniques d’investigació social 4,5

24 La guia de l'estudiant 1997-1998
20256 Microeconomia 4,5
24828 Política econòmica de l’empresa 4,5
24829 Política econòmica i anàlisi de conjuntura 4,5
24830 Sociologia del consum 4,5
24831 Tècniques d’investigació social: anàlisi de mercats 6,0
24832 Temes d’economia aplicada 4,5
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5.2. Pla d’estudis de 1992
(resolució 1560, de 30-11-92, BOE núm. 18, de 21 de gener de 1993)
El Pla d’estudis està distribuït en tres cursos acadèmics, que s’estructuren en dos semestres
cadascun, i cal superar un mínim de 201 crèdits, per tenir dret a obtenir el títol de Diplomat
en Ciències Empresarials. Aquests 201 crèdits estan distribuïts de la manera següent:

Troncals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,5
Obligatoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5
Optatius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0
Lliure elecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0

El centre recomana que les opcions de l’alumne segueixin l’itinerari següent:

PRIMER CURS

Primer quadrimestre Crèdits

20236 Introducció a l’economia I 4,5
20237 Economia mundial 4,5
20238 Matemàtiques aplicades a l’empresa 7,0
20239 Introducció a la comptabilitat I 4,5
20240 Introducció a l’economia de l’empresa 4,5

Segon quadrimestre

20242 Introducció a l’economia II 4,5
20243 Introducció al dret i dret mercantil 6,0
20245 Estadística I. Introducció 4,5
20246 Introducció a la comptabilitat II 4,5
20249 Economia espanyola 4,5
20255 Història econòmica 4,5

Els crèdits de lliure elecció (21) es poden cursar distribuïts en els tres cursos acadèmics.
En el primer curs podeu cursar fins a un màxim de 14 crèdits. Podeu consultar les
assignatures optatives ofertes pel centre.
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SEGON CURS 

Tercer quadrimestre Crèdits

20247 Comptabilitat de costos 7,0
20250 Matemàtica financera 4,5
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20251 Estadística II. Estadística aplicada a l’empresa 4,5
20252 Comptabilitat financera 4,5
20254 Fiscalitat de l’empresa 4,5
20262 Sociologia de l’empresa 4,5

Quart quadrimestre

20256 Microeconomia 4,5
20257 Optimització i investigació operativa aplicada a l’empresa 7,0
20258 Comptabilitat de societats 4,5
20248 Finances I. Cicle curt i introducció a la selecció d’inversions 7,0
20253 Direcció d’empresa I. Cicle directiu i negociació 7,0

Els crèdits de lliure elecció (21) es poden cursar distribuïts en els tres cursos acadèmics.
En el segon curs podeu cursar fins a un màxim de 21 crèdits. Podeu consultar les assignatures
optatives ofertes pel centre). 

TERCER CURS

Cinquè quadrimestre Crèdits

20260 Finances II. Inversions i fonts de finançament 7,0
20265 Direcció d’empresa II. Estràtegia i recursos humans 7,0
20266 Macroeconomia 4,5
20261 Direcció comercial I. Anàlisi i investigació comercial 4,5
20267 Informàtica de gestió I 3,0

Sisè quadrimestre

20268 Dret laboral 4,5
20269 Direcció comercial II. Polítiques de màrqueting 4,5
20259 Comptabilitat de gestió 7,0
22602 Informàtica de gestió II 3,0

Assignatures optatives

Especialitat en gestió comercial i internacional (es cursen entre el 5è i el 6è quadrimestre
fins a un màxim de 23 crèdits)

20234 Macroeconomia aplicada. Pol. econòmica i anàlisi de conjuntura 4,5

26 La guia de l'estudiant 1997-1998
20277 Gestió internacional de l’empresa 4,5
20278 Gestió de l’empresa als mercats financers 7,0
20279 Tècniques d’investigació social: Anàlisi de mercats 7,0
20280 Estratègies de comunicació I. Imatge empresarial 4,5
20281 Fiscalitat internacional 4,5
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Especialitat en gestió i control intern (Es cursen entre el 5è i el 6è quadrimestre fins un
màxim de 23 crèdits)

Crèdits

20282 Economia de l’empresa financera 4,5
20283 Tecnologia i gestió de la producció 4,5
20284 Anàlisi i auditoria d’estats financers 7,0
20285 Auditoria d’organització i de gestió 4,5
20288 Consolidació d’estats financers 7,0
20287 Creació d’empreses 4,5

Altres assignatures optatives ofertes per l’escola (fins a un total de 21 crèdits)

20271 Dret mercantil. Propietat industrial i contractes 4,5
20273 Idioma empresarial. Introducció (anglès/francès) 4,5
20272 Idioma empresarial. Nivell avançat (anglès/francès) 4,5
20274 Història de l’empresa 4,5
20275 Empresa i societat 4,5
20276 Metodologia i tècniques de investigació social 4,5

Els crèdits de lliure elecció (21) es poden cursar distribuïts en els tres cursos acadèmics.

5.3. Taula d’equiparacions
Pla d’estudis 38 (1992) Pla d’estudis 179 (1997)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits

20239 Introd. a la comptabilitat I 4,5 24780 Introducció a la comptabilitat 9,0
20246 Introd. a la comptabilitat I 4,5
20237 Economia espanyola 4,5 24781 Economia espanyola i mundial 9,0
20249 Economia mundial 4,5
20236 Introducció a l’economia I 4,5 24782 Introducció a l’economia 9,0
20242 Introducció a l’economia II 4,5
20238 Matemàt. aplic. a l’empresa 7,0 24783 Matemàt. aplic. a l’empresa 9,0
20243 Introd. al dret i dret mercantil 6,0 24784 Introd. al dret i dret mercantil 7,5
20240 Introd. a l’econ. de l’empresa 4,5 24785 Introd. a l’econ. de l’empresa 6,0
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20255 Història econòmica 4,5 24786 Història econòmica mundial 6,0
20252 Comptabilitat financera 4,5 24787 Comptabilitat superior 10,5
20258 Comptabilitat de societats 4,5
20254 Fiscalitat de l’empresa 4,5 20254 Fiscalitat de l’empresa 4,5
20267 Informàtica de gestió I 3,0 24789 Informàtica de gestió 6,0
22602 Informàtica de gestió II 3,0
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Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits

20253 Direcció d’empresa I 7,0 24790 Direcció d’empresa I 4,5
20262 Sociologia de l’empresa 4,5 20262 Sociologia de l’empresa 4,5
20248 Finances I 7,0 24792 Direcció financera I 4,5
20250 Matemàtica financera 4,5 20250 Matemàtica financera 4,5
20245 Estadística I 4,5 20245 Estadística I 4,5
20251 Estadística II 4,5 20251 Estadística II 4,5
20247 Comptabilitat de costos 7,0 24796 Comptabilitat de costos 4,5
20259 Comptabilitat de gestió 7,0 24797 Comptabilitat de gestió 4,5
20268 Dret laboral 4,5 20268 Dret laboral 4,5
20261 Direcció comercial I 4,5 20261 Direcció comercial I 4,5
20269 Direcció comercial II 4,5 20269 Direcció comercial II 4,5
20260 Finances II 7,0 24801 Direcció financera II 4,5
20265 Direcció d’empresa II 7,0 24802 Direcció d’empresa II 4,5
20266 Macroeconomia 4,5 20266 Macroeconomia 4,5
20284 Anàlisi i audit. d’estats financers 7,0 24804 Anàlisi d’estats financers 6,0
20285 Auditor. d’organit. i gestió 4,5 24805 Auditoria interna i de gestió 4,5
20288 Consolidació d’estats financers 7,0 24808 Consolidació d’estats financers 6,0
20287 Creació d’empreses 4,5 24809 Creació d’empreses 6,0
20271 Dret mercantil 4,5 24810 Dret indus. i contra. mercantils 4,5
20282 Econom. de l’empresa financera 4,5 20282 Econom. de l’empresa bancària 4,5
20275 Empresa i societat 4,5 20275 Empresa i societat 4,5
20280 Estratègies de comunicació i imatge 4,5 20280 Estratègies de comunicació i imatge 4,5

empresarial empresarial
20281 Fiscalitat internacional 4,5 20281 Fiscalitat internacional 4,5
20278 Gestió de l’empresa als mercats financers 7,0 24818 Gestió de l’empresa als mercats financers 6,0
20283 Tecnol. i gest. de la produc. 4,5 24817 Gestió de la producció 4,5
20274 Història de l’empresa 4,5 20274 Història de l’empresa 4,5
20257 Optim. inves. oper. aplic. em. 7,0 24825 Investigació operativa 4,5
20276 Metodologia i tècniques d’investigació 4,5 20276 Metodologia i tècniques d’investigació 4,5

social social
20256 Microeconomia 4,5 20256 Microeconomia 4,5
20234 Macroeconomia aplicada: pol. econ. 4,5 24829 Política econòmica i anàlisi de conjuntura 4,5

i anàlisi de conjuntura
20279 Tècniques d’investigació social: 7,0 24831 Tècniques d’investigació social: 6,0

anàlisi de mercats anàlisi de mercats
20272 Idioma empresarial (anglès). Avançat 4,5 24821 Idioma empresarial I. Avançat 4,5
20273 Idioma empresarial (anglès). Introducció 4,5 24823 Idioma empresarial I. Introducció 4,5
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20272 Idioma empresarial (francès). Avançat 4,5 24822 Idioma empresarial II. Avançat 4,5
20273 Idioma empresarial (francès). Introducció 4,5 24824 Idioma empresarial II. Introducció 4,5
20248 Finances I 7,0 24792 Direcció financera I 4,5
20260 Finances II 7,0 24801 Direcció financera II 4,5

20282 Econom. de l’empresa bancària 4,5
20253 Direcció d’empresa I 7,0 24790 Direcció d’empresa I 4,5
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Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits

20265 Direcció d’empresa II 7,0 24802 Direcció d’empresa II 4,5
24828 Política econòm. de l’empresa 4,5

20248 Finances I 7,0 24792 Direcció financera I 4,5
20253 Direcció d’empresa I 7,0 24790 Direcció d’empresa I 4,5

24828 Política econòm. de l’empresa 4,5
20247 Comptabilitat de costos 7,0 24796 Comptabilitat de costos 4,5
20259 Comptabilitat de gestió 7,0 24797 Comptabilitat de gestió 4,5

24805 Auditoria interna i de gestió 4,5

5.4. Programa Sòcrates-Erasmus
El programa Sòcrates és un dels programes d’acció de la Comunitat Europea, que té com a
finalitat essencial promoure la cooperació transnacional en l’àmbit de l’educació. Dins aquest
programa, s’anomena Erasmus al conjunt de mesures destinades a donar suport a les activitats
europees de les institucions d’ensenyament superior, i a fomentar la mobilitat i l’intercanvi
dels seus professors i estudiants. Aquesta secció del programa Sòcrates continua i estén
l’acció de la Comunitat Europea per a la mobilitat dels estudiants universitaris establert
l’any 1987: el programa Erasmus, anomenat així perquè les seves sigles en anglès (European
Community Action Scheme for the Mobility of University Students) recorden el nom del
filòsof, teòleg i humanista Erasmus de Rotterdam (1465-1536).

Una de les línies bàsiques d’actuació és promoure l’acord entre universitats de diversos
països, de manera que es reconeguin mútuament els estudis que es realitzin en una universitat
estrangera en el marc del programa. L’estudiant que obté aquesta beca gaudeix d’un ajut
econòmic per afrontar les despeses de desplaçament i cost de la vida en el país d’acollida.
L’ajut Sòcrates-Erasmus oscil·la habitualment entre 100 i 175 ECU per mes d’estada (és a
dir, de 16.000 a 28.000 ptes. al mes). La beca és compatible amb qualsevol altre ajut econòmic,
excepte les beques de col·laboració, siguin de la UAB o del MEC. L’estudiant no ha de
pagar les taxes universitàries a la institució d’acollida, però sí a la d’origen, en el teminis
fixats segons el calendari de matriculació.

Qualsevol estudiant que estigui matriculat a la UAB pot optar a una beca per a qualsevol
dels programes signats pels diferents departaments o centres de la Universitat. Els requisits
generals per poder accedir a les beques són els següents: haver superat els crèdits
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corresponents al primer curs de la Diplomatura en el moment de la sortida, i tenir un nivell
suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació. Així mateix, només es pot
gaudir una vegada de l’ajut, i no es poden cursar a l’estranger assignatures matriculades i
no superades a la UAB.

El període de sol·licitud d’ajuts s’obre generalment per l’abril-maig. 



gempresari
Una vegada acabat el termini de sol·licitud, la selecció es fa tenint en compte el currículum
de l’alumne i inclou una entrevista amb el coordinador. Els alumnes seleccionats acorden,
abans de marxar, el programa que seguiran a la universitat de destinació, i signen un document
d’equiparacions amb els estudis de la Diplomatura.

L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell té signats acords amb les
universitats següents: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Àustria), Bayerische Julius-
Maximilians Universität Würzburg (Alemanya), Handelshojskole Syd (Dinamarca),
Université de Pau et des Pays de l’Adour (França), Panepistimio Macedonias (Grècia),
Università degli Studi di Salerno (Itàlia), Hogeschool’s-Hertogenbosch (Holanda),
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Universidade do Porto (Portugal), University of Örebro (Suècia), University of Jyväskylä
i Lappeenranta University of Technology (Finlàndia), Liverpool John-Moores University i
University of Wales - Swansea (Gran Bretanya).

La responsable i coordinadora del programa Sòcrates al centre és la Dra. Glòria Estapé
Dubreuil.
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Divendres

 la
at

Introducció a l’economia

 dret
ntil

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

s
Introducció al dret i dret

mercantil (P) (G-11, G-12)

s

Divendres

s
Matemàtiques aplica-

des a l´empr. (P) (G-21)

s
Introducció al dret i dret
mercantil (P) (G-21, G22)

 la
at

Introducció a l’economia

 dret
ntil

Matemàtiques aplica-
des a l´empr. (P) (G-22)

5.5. Horaris del curs 1996-1997
Primer curs - Matí - 1r quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (1r curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45
Matemàtiques aplica-

des a l´empr. (P) (G-11)
Introducció a la
comptabilitat

Economia espanyola i
mundial

de 9,45 a 10,45
Economia espanyola i

mundial
Introducció al dret

i dret mercantil
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Introducció a

comptabilit

d’11,15 a 12,15
Matemàtiques aplica-

des a l´empr. (P) (G-12)
Introducció a l’economia

Introducció al
i dret merca

de 12,15 a 13,15
Introducció al dret

 i dret mercantil
Pràct iques Pràct ique

de 13,15 a 14,15 I ntegrades I ntegrade

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (1r curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45 Pràct iques
Matemàtiques aplica-

des a l´empresa
Pràct ique

de 9,45 a 10,45
Matemàtiques aplica-

des a l´empresa
I ntegrades Introducció a l’economia I ntegrade

d’11,15 a 12,15
Introducció al dret

 i dret mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Economia espanyola
 i mundial

Introducció a
comptabilit

de 12,15 a 13,15
Economia espanyola

 i mundial
Introducció al dret

 i dret mercantil
Introducció al

 i dret merca

de 13,15 a 14,15 Introducció a l’economia

Introducció a l’economia
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us Divendres

ues
Introducció al dret i dret

mercantil (P) (G-51) *

des
Introducció a
l´economia

ció a la
bilitat

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

ó al dret i
rcantil

Introducció al dret i dret
mercantil (P) (G-52)

us Divendres

ues
Introducció al dret i dret

mercantil (P) (G-61) *

des
Introducció a
l´economia

ció a la
bilitat

Matemàtiques
aplicades a l´ empresa

ó al dret i
rcantil

Introducció al dret i dret
mercantil (P) (G-62)

Primer curs - Tarda - 1r quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

G-50 (1r curs) 1r Q

de 15,45 a 16,45 Pràct iques Pràct iq

de 16,45 a 17,45
Matemàtiques aplica-
des a l´empr.(P) (G-51)

I ntegrades
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
I ntegra

de 17,45 a 18,45
Economia espanyola i

mundial
Introducció a l’economia

Introducció a
l´economia

Introduc
compta

de 19 a 20
Introducció al dret i

dret mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Economia espanyola i
mundial

Introducci
dret me

de 20 a 21
Matemàtiques aplica-
des a l´empr.(P) (G-52)

Introducció al dret
 i dret mercantil

Dilluns Dimarts Dimecres Dijo
G-60 (1r curs) 1r Q

de 15,45 a 16,45 Pràct iques

de 16,45 a 17,45 I ntegrades
Matemàtiques aplica-

des a l´empr. (P) (G-61)
Pràct iq

de 17,45 a 18,45
Matemàtiques

aplicades a l´empresa

Introducció al dret i
 dret mercantil

Economia espanyola i
mundial

I ntegra

de 19 a 20
Economia espanyola i

mundial

Introducció a la
comptabilitat

Matemàtiques aplica-
des a l´empr. (P) (G-62)

Introduc
compta

de 20 a 21
Introducció al dret i

 dret mercantil
Introducció a
l´economia

Introducció a
l´economia

Introducci
 dret me
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Divendres

a I Matemàtica financera

a I Comptabilitat superior

Estadística I (P)

Divendres

presa Direcció financera I

Direcció financera I

) Comptabilitat superior

Matemàtica financera

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Segon curs - Matí - 1r quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (2n curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45 Direcció financer

de 9,45 a 10,45 Matemàtica financera Matemàtica financera Direcció financer

d’11,15 a 12,15
Sociologia  de

l´empresa
Sociologia de

l'empresa
Comptabilitat superior

Sociologia de
l´empresa

de 12,15 a 13,15 Estadística I Comptabilitat superior Estadística I

de 13,15 a 14,15 Direcció financera I Informàtica

de 14,14 a 15,15 Informàtica (P) Informàtica (P)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (2n curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45 Estadística I
Sociologia de

l´empresa
Estadística I Fiscalitat de l’em

de 9,45 a 10,45 Fiscalitat de l’empresa Direcció financera I Fiscalitat de l´empresa
Sociologia de

l´empresa

d’11,15 a 12,15 Matemàtica financera Comptabilitat superior Matemàtica financera Estadística I (P

de 12,15 a 13,15
Sociologia de

l´empresa
Comptabilitat superior

de 13,15 a 14,15

Pràctiques integrades
“Informàtica i Gestió”

Pràctiques integrades
“Informàtica i Gestió”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”
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s Divendres

 superior Matemàtica financera

ia de
sa

Estadística I

presa

presa

s Divendres

gia

 superior Comptabilitat superior

tica Estadística I

ca (P) Matemàtica financera

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Segon curs - Tarda - 1r quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijou

G-50 (2n curs) 1 Q

de 15,45 a 16,45 Comptabilitat superior

de 16,45 a 17,45 Comptabilitat superior
Sociologia de

l´empresa
Estadística I Comptabilitat

de 17,45 a 18,45
Sociologa de

l´empresa
Matemàtica financera Matemàtica financera

Sociolog
l´empre

de 19 a 20 Direcció financera I Estadística I Direcció financera I Fiscalitat em

de 20 a 21 Fiscalitat empresa Direcció financera I Fiscalitat em

Dilluns Dimarts Dimecres Dijou

G-60 (2n curs) 1Q

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45 Comptabilitat superior Sociolo

de 17,45 a 18,45
Sociologa de

l´empresa
Comptabilitat

de 19 a 20 Estadística I Matemàtica financera Estadística I Informà

de 20 a 21
Sociologia de

l´empresa
Informàtica (P) Matemàtica financera Informàti

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Informàtica i Gestió”

Pràctiques integrades
“Informàtica i Gestió”
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Divendres

 costos Comptabilitat de costos

ia Macroeconomia

Divendres

ia Macroeconomia

 costos Comptabilitat de costos

Tercer curs - Matí - 1r quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (3r curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45 Direcció d´empresa II Direcció d´empresa II Comptabilitat de

de 9,45 a 10,45 Direcció d´empresa II Direcció comercial I Macroeconom

d’11,15 a 12,15 Direcció comercial I Comptabilitat de costos Direcció comercial I

de 12,15 a 13,15 Macroeconomia

de 13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (3r curs) 1r Q

de 8,45 a 9,45 Direcció comercial I Direcció comercial I Macroeconom

de 9,45 a 10,45 Direcció comercial I Direcció d´empresa II

d’11,15 a 12,15 Direcció d´empresa II Macroeconomia Direcció d´empresa II

de 12,15 a 13,15

de 13,15 a 14,15

de 14,15 a 15,15

Comptabilitat de costos

Comptabilitat de
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us Divendres

Direcció comercial I

Direcció d´empresa II

mercial I Macroeconomia

us Divendres

Dret laboral

mercial I Direcció d´empresa I

Direcció comercial I

t de costos

ancera II

Tercer curs - Tarda - 1r quadrimestre
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G-50 (3r curs)1r Q Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45 Macroeconomia

de 17,45 a 18,45 Macroeconomia Direcció d´empresa II

de 19 a 20 Direcció comercial I Direcció d´empresa II Direcció co

de 20 a 21

G-60 (3r  i  4t curs)
                 1r Q

Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45 Dret laboral

Dret laboral

de 17,45 a 18,45 Direcció comercial I Direcció co

de 19 a 20 Direcció d´empresa I

de 20 a 21    --------------------------

Comptabilitat
de costos (P)

Comptabilitat de costos Comptabilita

Comptabilitat de costos

Comptabilitat de costos

Direcció d´empresa I

Direcció financera II

Direcció financera II

Direcció fin

Comptabilitat
de costos (P)
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Divendres

al Anàlisi d’estats financers
Metodologia i tècniq. d’inv. soc.

gestió
A.M.
dustrial

Auditoria interna i de gestió
Metodologia i tècniq. d’inv.soc.

 A.M.
dustrial

Francès avançat

Economia empresa bancària

Tècniques d’inv. social A.M.-10) (P)
-20) (T)

Optatives i lliure elecció - Matí - 1r quadrimestre
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Lliure elecció
i optat ives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

1r Q  -Matí-

de 8,45 a 9,45

de 9,45 a 10,45

d’11,15 a 12,15
Fiscalitat internacion
Creació d´empreses

de 12,15 a 13,15
Fiscalitat internacional
Economia empresa bancària
Creació d´empreses

Anglès, introducció (G-10) (T)
Anglès, introducció (G-20) (P)
Fiscalitat internacional
Economia empresa bancària

Empresa i societat
Auditoria interna i de 
Tècniques inv.social 
Economia de l´org. in

de 13,15 a 14,15

Francès avançat
Empresa i societat
Auditoria interna i de gestió
Tècniques inv. social A.M.
Anglès, introducció (G-10) (T)
Anglès, introducció (G-20) (P)

Mètodologia i tècniq.inv.soc.
Anàlisi d’estats financers

Francès avançat
Economia de l´org. industrial

Empresa i societat
Tècniques inv. social
Economia de l´org. in

Anglès, introducció (G-10) (P)
Anglès, introducció (G-20) (T)

Anglès, introducció (G
Anglès, introducció (G
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us Divendres

nitz. industrial
estats financers

Francès, introducció
Investigació operativa

nitz. industrial
estats financers
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a i de gestió
Creació d´empreses

 (T)

Optatives i lliure elecció - Tarda - 1r quadrimestre
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Lliure elecció
i optat ives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

1r Q  -TARDA-

de 15,45  a 16,45

Francès, introducció
Anglès avançat (T)+(P)

Investigació operativa
Gestió de la producció

Francès, introducció

Gestió de la producció

Anglès avançat (T)+(P)
Investigació operativa

Gestió de la producció

Economia orga
Consolidació d’

de 16,45 a 17,45 Consolidació d´estats
financers

Economia orga
Consolidació d’

de 17,45 a 18,45

de 19 a 20
Fiscalitat internacional
Auditoria interna i de gestió

de 20 a 21
Fiscalitat internacional
Auditoria interna i de gestió

Economia organitz.industrial Creació d´empreses
Fiscalitat intern

Auditoria intern

Anglès avançat



Escola U
niversitària d’Estudis Em

presarials de Sabadell
39

Divendres

Introducció a l’economia
de l´empresa

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

a Economia espanyola i
mundial

la i Intr. a la comptabilitat (P)

Intr. a la comptabilitat (P)

Divendres

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

a Introducció a l’economia
de l´empresa

la i Intr. a la comptab. II (P)

Intr. a la comptab. II (P)

Economia espanyola i
mundial

Primer curs - Matí - 2n quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (1r curs) 2n Q

de 8,45 a 9,45
Matemàtiques

aplicadesa l´empresa
Pràct iques Pràct iques

de 9,45 a 10,45
Introducció a l’economia

de l´empresa
Introducció a la
comptabilitat

I ntegrades I ntegrades

d’11,15 a 12,15 Introducció a l’economia
Economia espanyola i

mundial
Introducció a la

comptabilitat
Història econòmic

mundial

de 12,15 a 13,15
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Economia espanyo

mundial

de 13,15 a 14,15 Història econòmica
mundial

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (1r curs) 2n Q

de 8,45 a 9,45
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

de 9,45 a 10,45 Introducció a l’economia
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Història econòmica

muncial
Història econòmic

muncial

d’11,15 a 12,15
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Introducció a l’economia

Economia espanyo
mundial

de 12,15 a 13,15
Introducció a l’economia

de l´empresa
Economia espanyola i

mundial
Pràct iques Pràct iques

de 13,15 a 14,15 I ntegrades I ntegrades

Introducció a l’economia
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us Divendres

panyola i
dial

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

nòmica
dial

Intr. a la comptab. (P)
Intr. a la comptab. (P)

a l’economia
Economia espanyola i

mundial

Introducció a l’economia
de l´empresa

us Divendres

Intr. a la comptab. II (P)
Intr. a la comptab. II (P)

nòmica
dial

Matemàtiques aplica-
des a l´empresa

a l’economia
Introducció a l’economia

de l´empresa

panyola i
dial

Economia espanyola i
mundial

Primer curs - Tarda - 2n quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

G-50 (1r curs) 2nQ

de 15,45 a 16,45
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Pràct iques

de 16,45 a 17,45
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia I ntegrades

Economia es
mun

de 17,45 a 18,45
Introducció a l’economia

de l´empresa
Introducció a la
comptabilitat

Història econòmica
mundial

Història eco
mun

de 19 a 20 Pràct iques
Economia espanyola i

mundial
Introducció a la

comptabiliat
Introducció 

de 20 a 21 I ntegrades
Introducció economia

de l´empresa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

G-60 (1r curs) 2n Q

de 15,45 a 16,45 Pràct iques

de 16,45 a 17,45 I ntegrades
Introducció a la
comptabilitat

Pràct iques

de 17,45 a 18,45
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´ empresa
I ntegrades

Història eco
mun

de 19 a 20
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Introducció a l’economia

Història econòmica i
mundial

Introducció  

de 20 a 21
Introducció a l’economia

de l´empresa
Economia espanyola i

mundial
Introducció a la

comptabilitat
Economia es

mun
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Divendres

 I

sa Estadística II

Comptabilitat superior

Divendres

a I

Comptabilitat superior

Pràctiques integrades
“Informàtica de gestió”

Pràctiques integrades
“Informàtica de gestió”

ió (P)

Segon curs - Matí - 2n quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (2n curs) 2Q

de 8,45 a 9,45 Fiscalitat de l´empresa

de 9,45 a 10,45 Fiscalitat de l´empresa

Estadística II

Direcció d'empresa

d’11,15 a 12,15 Direcció d´empresa I Comptabilitat superior

Direcció d´empresa I

Fiscalitat de l´empre

de 12,15 a 13,15 Estadística II

de 13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (2n curs) 2Q

de 8,45 a 9,45 Estadística II Direcció d´empres

de 9,45 a 10,45 Direcció d´empresa I Comptabilitat superior

Direcció d´empresa Id’11,15 a 12,15 Informàtica de gestió

Estadística II

Estadística II

de 12,15 a 13,15

de 13,15 a 14,15

de 14,15 a 15,15 Informàtica de gestió (P)

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Informàtica de gest



42
La guia de l'estudiant 1997-1998

jous Divendres

at superior

´empresa I Estadística II

ca de gestió

 de gestió (P)

jous Divendres

at superior

 l´empresa Estadística II

 l´empresa Direcció financera I

Pràctiques integrades
“Informàtica de gestió”

Pràctiques integrades
“Informàtica de gestió”

Segon curs - Tarda - 2n quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Di

G-50 (2n curs) 2nQ

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45 Comptabilitat superior Comptabilit

de 17,45 a 18,45 Direcció d´empresa I

Direcció d´empresa I

Estadística II Direcció d

de 19 a 20

Estadística II

Informàtica de gestió (P) Informàti

de 20 a 21 Informàtica

Dilluns Dimarts Dimecres Di

G-60 (2n curs) 2nQ

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45 Comptabilit

de 17,45 a 18,45 Estadística II Fiscalitat de

de 19 a 20 Estadística II Comptabilitat superior Direcció financera I Fiscalitat de

de 20 a 21 Fiscalitat de l´empresa Direcció financera I

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”

Pràctiques integrades
“Comptab. superior”
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Divendres

ial II Comptabilitat de gestió

l Direcció financera II

Dret laboral

Divendres

l Dret laboral

ial II Comptabilitat de gestió

Direcció financera II

Tercer curs - Matí - 2n quadrimestre
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-10 (3r curs) 2n Q

de 8,45 a 9,45 Direcció financera II Comptabilitat de gestió Comptabilitat de gestió Direccio comerc

de 9,45 a 10,45 Direcció comercial II Dret laboral Direcció financera II Dret labora

d’11,15 a 12,15 Direcció comercial II

de 12,15 a 13,15

de 13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

G-20 (3r curs) 2n Q

de 8,45 a 9,45 Direcció comercial II Dret laboral Comptabilitat de gestió Dret labora

de 9,45 a 10,45 Direcció financera II Comptabilitat de gestió Direcció comercial II Direcció comerc

d’11,15 a 12,15 Direcció financera II

de 12,15 a 13,15

de 13,15 a 14,15
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s Divendres

 de gestió

Direcció comercial IIoral

Direcció financera II

s Divendres

presa II Direcció comercial II

nomia Macroeconomia

 de gestió

Tercer curs - Tarda - 2n quadrimestre
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G-50 (3r curs) 2n Q Dilluns Dimarts Dimecres Dijou

de 15,45 a 16,45

Comptabilitat de gestió Direcció financera II

de 16,45 a 17,45 Direcció comercial II Direcció financera II Direcció comercial II

Comptabilitatde 17,45 a 18,45

Dret laboral Dret laboral

Comptabilitat de gestió

Dret lab

de 19 a 20

de 20 a 21

G-60 (3r i 4tcurs)
               2n Q

Dilluns Dimarts Dimecres Dijou

de 15,45 a 16,45

de 16,45 a 17,45

de 17,45 a 18,45 Direcció comercial II Direcció comercial II Direcció d´em

de 19 a 20
Direcció d´empresa II

   ---------------------------
Macroeconomia

Comptabilitat de gestió Macroeco

de 20 a 21 Comptabilitat de gestió

Comptabilitat

Direcció d´empresa II
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Divendres

Microeconomia

Dret industrial i contractes
mercantils
Microeconomia

ojunt.

ancers
e empr.
radora

ancers
e empr.
radora

Francès, introducció
Sociologia del consum

)

Optatives i lliure elecció - Matí - 2n quadrimestre
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Lliure elecció
i optat ives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

2n Q  -Matí-

de 8,45 a 9,45

de 9,45 a 10,45

d’11,15 a 12,15
Consolidació estats financers
Estratègies com. imatge emp.
Economia emp. asseguradora

Política econ. i anàlisi c
Gestió producció

de 12,15 a 13,15
Política econ.de l´empresa
Gestió emp. mercats fin. (PL)

Política econ. i anàlisi cojunt.
Gestió producció
Investigació operativa

Gestió emp. mercats financ.
Història de l´empresa
Investigació operativa

Consolidació estats fin
Estratègies com.imatg
Economia emp. assegu
Sociologia consum

de 13,15 a 14,15

Anglès avançat  (T)+(P)
Francès introducció
Història de l´empresa
Política econ. de l´empresa
Gestió emp. mercats fin. (PL)
Investigació operativa

Política econ. i anàlisi cojunt.
Gestió producció
Dret industrial i contrac. merc.
Anglès avançat (T)
Francès, introducció

Política econ. de l´empresa
Gestió emp. mercats financ.
Microeconomia
Dret industrial i contr. merc.

Consolidació estats fin
Estratègies com.imatg
Economia emp. assegu
Sociologia consum

Anglès avançat  (T)+(P
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us Divendres

t

ció (G-50) (T)
ció (G-60) (P)
onsum
´Espanya
anàlisi cojunt.
cniq.inv.soc.

Francès avançat
Anglès introducció (G-60) (P)
Política econ. i anàlisi cojunt.
Història econ. d´Espanya
Dret industrial i contrac.merc.
Tècniques inv.social A.Merc.
Metodologia i tècniq.inv.soc.

Història econ. d´Espanya
Dret industrial i contrac.merc.
Metodologia i tècniq.inv.soc.

resa bancària
etat

ció (G-60) (T)

Comptabilitat pública

ció (G-50) (P)

Economia empresa bancària

Optatives i lliure elecció - Tarda - 2n quadrimestre
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Lliure elecció
i optat ives

Dilluns Dimarts Dimecres Dijo

2n Q  -Tarda-

de 15,45 a 16,45

Política econ. i anàlisi cojunt.
Francès avançat
Anglès, introducció (G60) (T)
Empresa i societat
Microeconomia

Dret industrial i contrac. merc.

Francès avança

Anglès, introduc
Anglès, introduc
Sociologia del c
Història econ. d
Política econ. i 
Metodologia i tè

de 16,45 a 17,45
Empresa i societat
Microeconomia

Economia empresa bancària

de 17,45 a 18,45

de 19 a 20
Anàlisi d´estats financers
Gestió empr. mercats fin. (PL)
Estratègies com.imatge empr.

Gestió empr. mercats financ.
Estratègies com.imatge empr.

Comptabilitat pública
Tècniques inv.soc.A.Mercats
Sociologia del consum

de 20 a 21
Comptabilitat pública
Gestió empr. mercats fin. (PL)

Gestió empr. mercats financ.
Estratègies com. imatge
empr.
Anàlisi d´estats financers

Comptabilitat pública
Tècniques inv.soc.A.Mercats
Sociologia del consum

Economia emp
Empresa i soci
Microeconomia

Anglès, introducció (G-50) (T)

Tècniques inv.social

Anglès introduc

de 14,45 a 15,45 Anglès, introducció (G-50) (P) Anglès introduc
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45 a 10,45)

ó al dret i
rcantil

tiques
´empresa

ó al dret i
rcantil

a l’economia

tiques
´empresa

ó al dret i
rcantil

a l’economia

panyola i
dial

tiques
´empresa

ó al dret i
rcantil

Pràctiques integrades - Matí - 1r quadrimestre
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GRUP 10 GRUP 20

Dimarts (de 12,15 a 14,15) Dijous (de 12,15 a 14,15) Dimarts (de 8,45 a 10,45) Dijous (de 8,

Dies 21 i 23 d´octubre
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a l’economia Introducció a l’economia

Introducci
dret me

Dies 28 i 30 d´octubre
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Matemà

aplicades a l

Dies 4 i 6 de novembre
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

Dies 11 i 13 de
novemb.

Introducció al dret i
dret  mercantil

Economia espanyola i
mundial

Economia espanyola i
mundial

Introducci
dret  me

Dies 18 i 20 de
novemb.

Introducció a l’economia Introducció 

Dies 25 i 27 de novemb
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Matemà

aplicades a l

Dies 2 i 4 de desembre
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

Introducci
dret  me

Dies 9 i 11 de desemb. Introducció a l’economia Introducció 

Dies 16 i 18 de desem.
Economia espanyola i

mundial
Economia es

mun

Dia 23 de desembre
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció al dret i

dret  mercantil

Dia 8 de gener
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Matemà

aplicades a l

Dies 13 i 15 de gener
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

Introducci
dret  me
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GRUP 60

5 a 17,45) Dijous (de 16,45 a 18,45)

conomia
Introducció al dret i

dret mercantil

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

Introducció a la
comptabilitat

nyola i
l

Introducció al dret i
dret  mercantil

Introducció a l’economia

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

 a la
tat

Introducció al dret i
dret  mercantil

Introducció a l’economia

Economia espanyola i
mundial

Introducció al dret i dret
mercantil

Matemàtiques
aplicades a l´empresa

 a la
tat

Introducció al dret i
dret  mercantil

Pràctiques integrades - Tarda - 1r quadrimestre
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GRUP 50

Dimarts (de 15,45 a 17,45) Dijous (de 15,45 a 17,45) Dimarts (de 15,4

Dies 21 i 23 d´octubre
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a l’economia Introducció a l’e

Dies 28 i 30 d´octubre
Matemàtiques

aplicades a l´empresa

Dies 4 i 6 de novembre
Introducció a la
comptabilitat

Dies 11 i 13 de
novemb.

Introducció al dret i
dret  mercantil

Economia espanyola i
mundial

Economia espa
mundia

Dies 18 i 20 de
novemb.

Introducció a l’economia

Dies 25 i 27 de novemb
Matemàtiques

aplicades a l´empresa

Dies 2 i 4 de desembre
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Introducció
comptabili

Dies 9 i 11 de desemb. Introducció a l’economia

Dies 16 i 18 de desem.
Economia espanyola i

mundial

Dia 23 de desembre
Introducció al dret i

dret  mercantil

Dia 8 de gener
Matemàtiques

aplicades a l´empresa

Dies 13 i 15 de gener
Introducció al dret i

dret  mercantil
Introducció a la
comptabilitat

Introducció
comptabili
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Pràctiques integrades - Matí - 2n quadrimestre
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res(de 16,45 a
18,45)

ció a l’economia

ció a l’economia
´empresa

a espanyola i
undial

màtiques
s a l´empresa

ció a l’economia
´empresa

a espanyola i
undial

ció a l’economia
´empresa

ducció a la
ptabilitat

màtiques
s a l´empresa

ció a l’economia
´empresa

ció a l’economia

màtiques
s a l´empresa

a espanyola i
undial

ció a l’economia
´empresa

Pràctiques integrades - Tarda - 2n quadrimestre
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GRUP 50 GRUP 60

Dilluns (de 19 a 21)
Dimecres(de 14,45 a

17,45)
Dilluns (de 15,45 a 17,45)

Dimec

Dies 16 i 18 de febrer Introducció a l’economia Introduc

Dies 23 i 25 de febrer
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Història econòmica

mundial
Introduc

de l

Dies 2 i 4 de març
Economia espanyola i

mundial
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

Economi
m

Dies 9 i 11 de març
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Mate

aplicade

Dies 16 i 18 de març
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Història econòmica

mundial
Introduc

de l

Dies 23 i 25 de març Economia espanyola i
mundial

Introducció a l’economia Introducció a l’economia Economi
m

Dies 30 març i 1 abril
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Història econòmica

mundial
Introduc

de l

Dia 15 d´abril
Introducció a la
comptabilitat

Intro
com

Dies 20 i 22 d´abril
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Mate

aplicade

Dies 27 i 29 d´abril
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Història econòmica

mundial
Introduc

de l

Dies 4 i 6 de maig
Economia espanyola i

mundial
Introducció a l’economia

Economia espanyola i
mundial

Introduc

Dia 13 de maig
Matemàtiques

aplicades a l´empresa
Mate

aplicade

Dies 18 i 20 de maig
Economia espanyola i

mundial
Introducció a la
comptabilitat

Introducció a la
comptabilitat

Economi
m

Dies 25 i 27 de maig
Història econòmica

mundial
Introducció a l’economia

de l´empresa
Història econòmica

mundial
Introduc

de l
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TRONCALS  1r / 2n / 3r/4t
GRUP 60

et merc.

Matem. financera

ia (P) Direcció comercial I
Sociologia de l´emp.

Dret laboral

es apl.(P)

Comptabilitat super.(P)

Direcció financera II

abilitat (P)

Comptabilitat costos

Informàtica gestió

i mund.(P) Direcció d´empr. I

Estadística I

h
o
r
a
r
i
s
 e
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
s
  2

9
/
0
7
/
9
7
 1
9
:
5
6
  P

á
g
i
n
a
 5
1

TRONCALS PRIMER TRONCALS SEGON TRONCALS TERCER OPTATIVES
 GRUPS   10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 TOTS ELS GRUPS

26 Gener Dilluns Introd. dret i dret mercantil Macroeconomia Intr.dret i dr

27 Gener Dimarts Matemàtica financera

Anglès, introducció (G-10)
Anglès avançat (G-50)
Francès, introducció (G-50)
Francès avançat (G-10)

28 Gener Dimecres
Fiscalitat internacional
Auditoria interna i de gestió

29 Gener Dijous Introducció economia (P) Direcció comercial I Intr. econom
30 Gener Divendres Sociologia de l´empresa
31 Gener Dissabte

2 Febrer Dilluns Direcció financera I

3 Febrer Dimarts
Matemàtiques aplicades
(P)

Direcció d´empreses II Matemàtiqu

4 Febrer Dimecres

5 Febrer Dijous Comptabilitat superior (P)
Economia empresa bancària (G-10)
Gestió producció (G-50)

6 Febrer Divendres
Empresa i societat (G-10)
Economia organització industrial

7 Febrer Dissabte Introd. comptabilitat (P)
Anàlisi d´estats financers (G-10)
Consolidació d´est. financers (G-
50)

Intro.compt

9 Febrer Dilluns Comptabilitat de costos

10 Febrer Dimarts
Fiscalitat empresa (G-
20/50)
Informàtica gestió (G-10)

11 Febrer Dimecres
Investigació operativa (G-50)
Tècniques inv.social .A.M. (G-10)
Temes economia aplicada (G-50)

12 Febrer Dijous
Economia esp.i mundial
(P)

Mètodes i tec.inv.social (G-10) Econo.esp.

13 Febrer Divendres Estadística I Creació d´empreses

5.6. Calendari d’exàmens
Primer quadrimestre -  Primera convocatòria
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TRONCALS  1r / 2n / 3r/4t
GRUP 60

Direcció financera II

Dret laboral

Direcció empreses I

Estadística I

et i dret merc.

Sociologia de l´empr. Comptabilitat costos

Informàtica gestió

Direcció comercial I

Matemàtica financera
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TRONCALS PRIMER TRONCALS SEGON TRONCALS TERCER OPTATIVES
 GRUPS   10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 TOTS ELS GRUPS

18 Juny Dijous

19 Juny Divendres

20 Juny Dissabte

22 Juny Dilluns Mètodes i tec.inv.social (G-10)
23 Juny Dimarts Investigació operativa (G-50)

25 Juny Dijous
Economia empresa bancària (G-10)
Gestió producció (G-50)

26 Juny Divendres Direcció d´empreses II

27 Juny Dissabte

29 Juny Dilluns Direcció financera I

30 Juny Dimarts
Empresa i societat (G-10)
Economia organització industrial

1 Juliol Dimecres Macroeconomia

2 Juliol Dijous Estadística I
Tècniq.inv. social A.Mercats (G-10)
Temes economia aplicada (G-50)

3 Juliol Divendres Introd. dret i dret mercantil
Anàlisi estats financers (G-10)
Consolidació est. financers (G-50)

Introd.dr

4 Juliol Dissabte

6 Juliol Dilluns Sociologia de l´empresa Comptabilitat costos

7 Juliol Dimarts

Anglès, introducció (G-10)
Anglès avançat (G-50)
Francès, introducció (G-50)
Francès avançat (G-10)
Creació d´empreses

8 Juliol Dimecres
Fiscalitat empresa (G-20/50)
Informàtica gestió (G-10)

9 Juliol Dijous Direcció comercial I

10 Juliol Divendres Matemàtica financera
Fiscalitat internacional
Auditoria interna i de gestió

Primer quadrimestre - Segona convocatòria
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TRONCALS  1r / 2n / 3r/4t
GRUP 60

8 Juny Dillu
t

9 Juny Dim Direcció comercial II

10 Juny Dim Comptabilitat superior

11 Juny Dijo

12 Juny
Dive
s l

13 Juny Diss Comptabilitat gestió

15 Juny Dillu Estadística II

16 Juny Dim

17 Juny Dim
.i

18 Juny Dijo

19 Juny
Dive
s

Fiscalitat empresa

20 Juny Diss

22 Juny Dillu
s

23 Juny Dim

25 Juny Dijo

26 Juny
Dive
s

mia
Direcció empreses II

27 Juny Diss

29 Juny Dillu Direcció financera I

30 Juny Dim mia
1 Juliol Dim Macroeconomia

2 Juliol Dijo

Segon qu
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TRONCALS PRIMER TRONCALS SEGON TRONCALS TERCER OPTATIVES
 GRUPS   10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 GRUPS  10 - 20 - 50 TOTS ELS GRUPS

ns Introducció a la comptabilitat
Història de l´empresa (G-10)
Empresa i societat (G-50)

Introduc.
comptabilita

arts Direcció comercial II
Dret industrial i contrac. mercantils
Història econòmica d´Espanya

ecres Comptabilitat superior

us
Consolidació d´est. financers (G-10)
Economia empr.asseguradora (G-10)
Estratègies com.i imatge empresarial

ndre
Història econòmica mundial Microeconomia

Història
econ.mundia

abte Comptabilitat de gestió

ns Estadística II Política econòmica i anàl. cojuntura

arts
Sociologia del consum
Comptabilitat pública (G-50)

ecres Economia espanyola i mund.
Econom.esp
mundial

us Direcció financera II

ndre Informàtica gestió (G-20/50)
Fiscalitat empresa (G-10)

Anglès, introducció (G-50)
Anglès avançat  (G-10)
Francès, introducció (G-10)
Francès avançat (G-50)

abte

ns Matemàtiques aplic. empresa Mètodes i tec. invest. social (G-50)
Matemàtique
aplicad.

arts Dret laboral Investigació operativa (G-10)

us Direcció d´empreses I
Gestió producció (G-10)
Economia empresa bancària (G-50)

ndre
Introd. economia empresa

Introd.econo
empr.

abte

ns
Gestió empresa mercats financers
Política econòmica empresa (G-10)
Anàlisi estats financers (G-50)

arts Introducció a l´economia Introd. econo
ecres

us
Tècniques inv. soc. A.Mercats (G-
50)

adrimestre -  Primera convocatòria
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Estratègies com.i imatge empresarial
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Dimecres Estadística II Dret laboral

Anglès, introducció (G-50)
Anglès avançat  (G-10)
Francès, introducció (G-10)
Francès avançat (G-50)
Política econom.anal.cojuntura

Dijous Introducció econ. empresa Direcció comercial II
Història de l´empresa (G-10)
Empresa i societat (G-50)
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uadrimestre -  Segona convocatòria
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5.7. Breu descripció dels programes de les assignatures

24804 - Anàlisi d’estats financers
Objectius: Estudi dels estats comptables, naturalesa, significat i interpretació econòmica.
Aprendre a aplicar les principals eines per analitzar els estats comptables, com fer diagnòstics
i establir conclusions. L’assignatura té un alt contingut pràctic, per tal de proporcionar a
l’alumne una metodologia d’estudi-treball que li sigui útil en la seva tasca professional.
Aprendre a determinar quins nivells i graus d’informació comptable són significatius en
funció dels objectius de gestió.
Contingut: Informació comptable i dels estats financers. Anàlisi de la situació financera a
curt i llarg termini. Anàlisi de resultats i estudi de rendibilitat.

24805 - Auditoria interna i de gestió
Objectius: L’assignatura constarà de dues parts, una adreçada a verificar l’eficiència de
l’organització de l’empresa: l’auditoria operativa, i l’altra adreçada a verificar els comptes
anuals de l’empresa, el grau de compliment dels principis comptables i altres normes
d’auditoria. 
Contingut: Anàlisi del funcionament de l’empresa, comprovant el grau de control intern,
el nivell d’organització i l’adequació dels sistemes i procediments comptables emprats.
Auditoria operativa. Tècniques d’auditoria. Verificació de comptes anuals. Principis i normes
comptables.

24796 - Comptabilitat de costos
Objectius: Conèixer la formació del cost de l’article. Estudiar el procés d’assignació del
cost indirecte. Analitzar el cost com a element fonamental en la determinació del preu. 
Contingut: El concepte de cost, càlculs per determinar el cost dels productes, serveis o
seccions. El repartiment dels costos indirectes, el centre de cost. Sistema ABC.

24797 - Comptabilitat de gestió
Objectius: Introduir l’estructura de les previsions, desenvolupar l’anàlisi i el càlcul dels
costos estàndards i la determinació de les desviacions bàsiques com a informació economico-
comptable per a una correcta gestió de l’empresa. 
Contingut: Utilització de previsions en el càlcul del cost estàndard. Procés de determinació
del cost estàndard. Pressupostos fix i flexible. Determinació del resultat en un sistema de
costos estàndards. Anàlisi de les desviacions. Presa de decisions a curt termini.

24806 - Comptabilitat mediambiental 
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24807 - Comptabilitat pública
Objectius: Delimitar el sector públic i les entitats sense ànim de lucre, estudiar la normativa
que regula la comptabilitat pública a Espanya i les finalitats de la informació comptable del
sector públic.
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Contingut: La comptabilitat i el sector públic. El pressupost. Comptabilització de les
operacions pressupostàries i de les operacions no pressupostàries. Conversió de dades de
comptabilitat general a comptabilitat pública. La liquidació de l’exercici. Els comptes anuals.

24787 - Comptabilitat superior
Objectius: Analitzar el marc juridicocomptable que afecta les societats (normes UE i
nacionals). Aprofundiment de l’estudi dels elements i masses patrimonials més importants
de l’empresa. Estudiar la comptabilitat pel que fa al subjecte i segons els diferents tipus de
societats mercantils. Analitzar les fases més rellevants de la vida de les societats mercantils,
constitució, dissolució i liquidació.
Contingut: Marc juridicocomptable. Normalització comunitària. Anàlisi del patrimoni de
l’empresa. El finançament permanent de l’empresa. La societat anònima: constitució.
Variacions patrimonials, origen. Dissolució. Altres tipus de societats. Transformació de
societats.

24808 - Consolidació d’estats financers
Objectius: Introduir l’alumne dins la problemàtica general dels grups d’empreses. Analitzar
i resoldre les operacions de consolidació dels comptes anuals. 
Contingut: Grups d’empreses. Formes de domini. Conjunts consolidables i mètodes de
consolidació. Operacions i fases de consolidació. Els comptes anuals consolidats: balanç,
compte de resultats. El cash-flow del grup. Problemes específics de la consolidació.

24809 - Creació d’empreses (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Que els estudiants que triïn aquesta optativa aprofundeixin en les condicions
per ser empresari i el coneixement dels camps d’innovació que provoquen la creació
d’empreses. També cal relacionar i integrar els passos necessaris des d’un punt de vista
burocràtic, per a la creació d’una empresa legalitzada. En tercer lloc, es requereix que
l’estudiant sigui capaç de dissenyar un projecte d’empresa, que contingui un plantejament
pràctic complet. 
Contingut: Empresari i emprenedor. Condicions necessàries per ser-ho. Innovació: aspectes
útils per a la creació d’empreses. Tràmits i requisits administratius, jurídics i fiscals per a
la creació d’una empresa legal. Itinerari dels passos. El projecte d’empresa. Llista d’aspectes
a plantejar-se. Disseny d’un projecte concret d’empresa, per grups d’alumnes.

20261 - Direcció comercial I (anàlisi i investigació comercial)
(Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Es tracta que l’estudiant conegui totes les variables que influeixen la política
comercial de l’empresa, tant les que no depenen de l’empresa o en què aquesta només hi
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pot influir poc (variables exògenes), com les que depenen de decisions empresarials com
les estratègies i polítiques comercials (variables endògenes). L’èmfasi es posa a l’anàlisi i
la investigació de les variables no controlables, i als mètodes d’investigació comercial que
puguin proporcionar la informació necessària per a la presa de decisions comercials. El
nivell dels dits mètodes serà el bàsic, ja que l’alumne interessat pot aprofundir-hi, mitjançant
una optativa específica. 
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Contingut: Definició de màrqueting. Evolució històrica dels conceptes i les pràctiques del
màrqueting. Organització i funcions de la direcció comercial. Elements dels mercats financers
i agents, la construcció teòrica del mercat. Delimitació del negoci. Introducció a les variables
clàssiques del màrqueting. El pla de màrqueting com a instrument d’anàlisi i intervenció:
fases i components. Anàlisi de l’entorn, anàlisi del mercat, anàlisi de la competència, anàlisi
del consumidor/usuari. Segmentació; mercat meta, posicionament. Presa de decisions i
fixació d’objectius.

20269 - Direcció comercial II (Polítiques de màrqueting) (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Una vegada coneguts els mètodes d’anàlisi i investigació comercial a nivell
bàsic, mitjançant l’assignatura Direcció comercial I, es tracta que l’estudiant conegui les
diferents polítiques d’acció comercial de què disposa l’empresa, i pugui formular la mescla
òptima de polítiques comercials i les seves variants d’aplicació, en funció dels objectius a
perseguir i de la limitació de recursos. Així mateix, deurà poder avaluar els canvis necessaris
de política comercial en funció dels canvis previstos o reals de l’entorn, i haurà d’estar
capacitat per jutjar i criticar una política comercial concreta. 
Contingut: Anàlisi i diagnòstic de la situació comercial de l’empresa al mercat. Les
estratègies empresarials i la seva repercussió a l’acció i política comercial. Descripció general
de les variables de política comercial. Decisions de llençament, manteniment i supressió de
productes. La relació qualitat/preu. El cicle de vida i la diferenciació dels productes. Polítiques
de distribució. Canals de distribució. Polítiques de la xarxa de vendes. Polítiques de promoció.
Polítiques de comunicació: la publicitat. El sector de distribució. Combinacions de diferents
polítiques coherents entre si i incompatibles entre si. El “màrqueting mix”. El pla de
màrqueting. Implantació i seguiment. L’auditoria del màrqueting.

24790 - Direcció d’empresa I 
Objectius: Identificar i analitzar les funcions bàsiques d’un directiu i el procés de formació
de les decisions a l’empresa: planificar, aplicar estratègies, organitzar, dirigir i controlar.
També s’ha de ser capaç de distingir les fases del diagnòstic empresarial i valorar alternatives
per a la consecució d’objectius, d’acord amb els recursos disponibles.
Contingut: Direcció d’empreses: aspectes generals. Definicions. Escoles de management.
El procés directiu. Planificació empresarial i presa de decisions. Objectius empresarials.
Procés de planificació. Tècniques de presa de decisions. Estratègia empresarial. Anàlisi
competitiu. Tipologies d’estratègies. Organització i estructura de l’empresa. Definicions.
Procés d’organització. Criteris de departamentalització. Centralització versus descen-
tralització. Control directiu. Tipus de control segons el moment i les àrees funcionals.

24802 - Direcció de l’empresa II 
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Objectius: Distingir i analitzar els models de direcció, com també els processos psicosocials
de les persones a l’empresa. Identificar i valorar la funció dels recursos humans a l’empresa
i conèixer els seus mètodes de gestió.
Contingut: La direcció com a funció administrativa: estils de direcció. El factor humà a
l’empresa. L’individu i el grup a l’empresa. Resolució de conflictes. El lideratge de les
persones a l’empresa. La comunicació. La cultura d’empresa. Funcions i estructura del
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departament de recursos humans. Planificació i anàlisi de llocs de treball. La selecció de
personal. La formació de personal. Avaluació de l’acompliment. Política salarial.

24792 - Direcció financera I (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Estudiar les tècniques de gestió dels actius circulants i els principals criteris de
la selecció d’inversió en condicions de certesa i risc. 
Contingut: La funció financera a l’Empresa. Dinàmica financera de l’empresa. Els cicles
financers. El cicle d’explotació. Gestió de les compres i les existències. Gestió de tresoreria.
Models de planificació financera a curt termini. Models i criteris de selecció d’inversions
en condicions de certesa. Inflació i selecció d’inversions. Models i criteris de selecció
d’inversions en condicions de risc. Simulació i anàlisi de sensibilitat.

24801 - Direcció financera II (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Estudiar específicament l’entorn on es prenen les decisions financeres (el mercat
de capitals) i els objectius i mitjans de la política financera. 
Contingut: Teoria de la selecció de carteres. El “Capital Asset Pricing Model”. El
finançament propi: extern i intern. El finançament aliè. Instruments de política financera.
La política d’endeutament. La política de dividends. Finançament internacional. Tècniques
d’anàlisi de les finances empresarials: les ràtios. Models de planificació financera a llarg
termini. Valoració d’opcions. El concepte d’opció com a instrument d’anàlisi financera. 

20268 - Dret laboral (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Es pretén que l’estudiant conegui el marc normatiu i els principis reguladors de
les relacions laborals des d’un punt de vista fonamentalment pràctic. Ha d’assolir, també,
un coneixement general del sistema espanyol de la Seguretat Social. 
Contingut: Antecedents. Conceptes generals i fonts de l’ordenament jurídic laboral. El
contracte de treball. Dret sindical. Dret de la Seguretat Social. Intervenció administrativa i
jurisdiccional de l’Estat en les relacions de treball i Seguretat Social. Tendències actuals
del dret del treball. Individualització de les condicions de treball.

24810 - Dret industrial i contractes mercantils
Objectius: Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura. Introducció al dret i dret
mercantil. L’assignatura Dret industrial i contractes mercantils té com a objectiu prioritari
proporcionar a l’alumne un estudi teoricopràctic del dret industrial i dels contractes mercantils.
Així, mitjançant l’anàlisi i la resolució de casos pràctics, s’ofereix una perspectiva tant de
la regulació com dels criteris d’aplicació del dret de la propietat industrial, que es configura
com a instrument fonamental per a la protecció de l’empresa. En una segona part, s’estudien
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els contractes més utilitzats o els més interessants per al funcionament de l’empresa.
Contingut:
• Dret industrial:

- Dret industrial: concepte i contingut. Dret de la competència: concepte i contingut. Dret
nacional de la competència. Dret comunitari de la competència. Dret de la propietat
industrial.
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• Contractes mercantils:
- Les obligacions i els contractes mercantils. La compravenda mercantil i contractes afins

a la compravenda: el contracte de subministrament i estimatori. Contractes de distribució:
el contracte de concessió mercantil i el contracte de franquícia. Contractes de transmissió
de béns immaterials: transmissió del dret de patent, contractes de transferència de
tecnologia estrangera, cessió i llicència de marca. Contractes de col·laboració: comissió,
agència, mediació o corretatge. Contractes de finançament: préstec, compte corrent
comercial, arrendament financer o leasing, el contracte de factoring. Contractes bancaris.
Contractes de transport. Contractes d’assegurança.

24781 - Economia espanyola i mundial
Objectius: Aquesta assignatura consisteix, essencialment, a oferir una primera aplicació de
l’instrumental d’anàlisi econòmica bàsic. El curs està format per dos blocs clarament
diferenciats. El primer bloc correspon a la part d’economia mundial. En aquest espai,
s’analitzaran les forces que van, de manera contínua, entrellaçant les economies i les que,
de forma recurrent, tendeixen a separar-les: el comerç, els processos d’integració, la difusió
tecnològica, els mercats financers entre les primeres (forces centrípetes), la disparitat dels
nivells de desenvolupament i subdesenvolupats, i el domini dels recursos energètics, entre
les segones (forces centrífugues). La comprensió d’aquestes realitats de la nova economia
global és crítica per a les empreses i els seus directius. El segon bloc correspon a la part
d’economia espanyola. En aquesta part, s’estudiaran els principals trets de l’economia que
ens és més propera. Es posarà un èmfasi especial en el coneixement de les eines fonamentals
de l’economia aplicada tot analitzant-les en el marc de l’experiència espanyola. Aspectes
com el coneixement dels principals agregats econòmics i del marc institucional esdevenen
imprescindibles quant a explorar rigorosament les condicions en què es desenvolupa una
economia com l’espanyola.
Contingut: Part economia mundial: Evolució de l’economia mundial des de 1973. Raons
clàssiques del comerç. Dinàmica i estructura del comerç mundial. El comerç del països
perifèrics. Les restriccions al comerç. Integració econòmica. Tipus de canvi. El sistema
monetari europeu. La unió monetària. La mundialització financera. La inversió mundial i
les empreses multinacionals. El deute extern. Els problemes demogràfics i els moviments
migratoris. 
Part economia espanyola: L’economia espanyola en el passat recent. El consum, l’estalvi
i la inversió a Espanya. El mercat de treball a Espanya. Els preus a Espanya. La distribució
de la renda. Els sectors productius a l’economia espanyola. El sector financer. El sector
públic. L’economia espanyola i la integració europea.

24811- Economia de l’empresa asseguradora
Objectius: Conèixer la importància de l’activitat social i econòmica de les empreses
d’assegurances privades en un context d’economia de mercat. Aprofundir en les especificitats
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d’aquestes empreses, especialment en els aspectes tècnics, de productes, organitzatius,
comercials i comptables. Oferir complement de formació per als alumnes interessats a cursar
la Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres.
Contingut: Orígens històrics i aspectes socials i microeconòmics i macroeconòmics de les
assegurances privades. El contracte d’assegurança: generalitats, elements i classificació.
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Aspectes tècnics dels diferents tipus d’assegurança. Aspectes comptables i anàlisis de
resultats. Aspectes organitzatius i comercials.

20282 - Economia de l’empresa bancària
Objectius: Conèixer l’estructura de la intermediació financera a Espanya, en una doble
vessant: com a usuari dels serveis financers i com a gestor d’una empresa bancària, de manera
que en finalitzar el curs l’alumne conegui l’entrellat dels serveis bancaris. 
Contingut: Descripció i classificació dels intermediaris financers. Importància social i
econòmica. El sistema bancari espanyol, organització i funcionament. Operacions i serveis
bancaris. La banca electrònica. Criteris de decisió des de la perspectiva empresarial. Mercats
de divises.

24813 - Economia de l’organització industrial
Objectius: L’objectiu del curs es estudiar la presa de decisions empresarials i problemes
econòmics relacionats amb les empreses.
Contingut: Monopolis naturals, decisions monopolístiques, regulació, privatització, mercats
oligopolístics, diferenciació de productes, disseny òptim de contractes, compensació
d’executius, estructura financera de l’empresa, estructura de control de l’empresa, organització
interna de l’empresa. Per fer l’anàlisi dels problemes anteriors, s’introduirà els estudiants a
l’estudi bàsic de les modernes teories de jocs, organització industrial i economia de la
informació, sempre de la manera més intuïtiva i menys tècnica possible, mantenint el mínim
rigor necessari perquè els estudiants puguin afrontar els molts problemes econòmics i
empresarials amb les mateixes intuïcions. 

20275 - Empresa i societat
Objectius: L’objectiu de l’assignatura és estudiar les interrelacions entre empresa i societat.
Empresa i societat no es consideren com dues realitats aïllades: l’empresa està immersa en
un context ampli (la societat) que en delimita i condiciona l’acció; i, al seu torn, les actuacions
empresarials tenen importants implicacions en l’entorn social.
Dins les múltiples i variades interrelacions possibles entre empresa i societat, l’assignatura se
centra en les que es vertebren a partir de l’ocupació. Així, s’observa que diverses característiques
socials (en relació amb la mà d’obra, el sistema educatiu, els hàbits culturals, l’estructura
familiar, etc.) condicionen les decisions empresarials, i alhora que aquestes decisions conflueixen
en l’àmbit laboral (mercat de treball, divisió del treball i organització del treball, qualificació,
etc.) i en l’àmbit social (família, estratificació social, integració/exclusió social, etc.).
En aquest context, es fa un repàs a les principals anàlisis teòriques sobre les concepcions
de “treball” i de “mercat de treball”, realitzades des dels coneixements de l’economia i de
la sociologia. S’analitzen, així mateix, les principals característiques i tendències del treball
i l’ocupació a la nostra societat. Finalment, són objecte d’estudi les connexions que a partir
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de l’empresa s’estableixen en estructura ocupacional.
Contingut: Introducció: l’empresa i el seu entorn. Empresa, treball i societat. Producció i
reproducció social. Estratègies empresarials i mercat de treball: enfocaments teòrics sobre
el mercat de treball. El mercat de treball a Espanya i a Catalunya. Empresa i estructura
ocupacional.
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20245 - Estadística I (Introducció)
Objectius: Dominar les eines de l’estadística descriptiva i els conceptes bàsics de probabilitat. 
Contingut: Concepte i aplicacions de l’estadística. Distribucions de freqüències. Mesures
de posició i dispersió. Asimetria i curtosi. Nombres índex. Regressió lineal. Regressió
múltiple. Sèries temporals. Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries i
distribucions de probabilitat.

20251 - Estadística II (Estadística aplicada a l’empresa)
Objectius: Conèixer les eines d’estadística inferencial d’aplicació directa en el camp de
l’empresa i les que serveixen com a instrument d’altres disciplines. 
Contingut: Funció característica. Models de distribució de probabilitats. Mostratge. Teoremes
límit. Estimació puntual: màxima versemblança. Estimació per intervals. Proves d’hipòtesi.
Anàlisi de la variància. Proves no paramètriques.

20280 - Estratègies de comunicació i imatge empresarial (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Es tracta que l’alumne, en cas d’escollir aquesta assignatura, pugui aprofundir
en els mecanismes i polítiques de creació d’imatge corporativa de l’empresa i dels seus
productes o serveis, que actualment ja no es limiten a la formulació i implantació de
campanyes publicitàries. També podrà conèixer les tècniques de marquèting intern, o de
comunicació empresarial cap a dins, amb la finalitat d’avaluar l’estat d’ànim del personal i
millorar-lo.
Contingut: Comunicació organitzativa: la comunicació interna, comercial i no comercial.
El màrqueting intern. La comunicació externa, no comercial. Les relacions públiques.
Patrocini i mecenatge. La comunicació externa comercial: la publicitat. El màrqueting directe.
La imatge corporativa.

20254 - Fiscalitat de l’empresa
Objectius: Coneixement del sistema tributari espanyol, en la seva aplicació dins l’àmbit
empresarial. Estudi de la part general del dret tributari, així com l’estudi particular de cada
figura tributària que integra el nostre sistema (IRPF, IS, IVA, etc.). 
Contingut: Tribut: concepte, classe i elements. Subjectes tributaris. Quantificació. Extinció
de l’obligació tributària. Procediments de gestió: liquidació, inspecció i recaptació. Revisions
tributàries. Infraccions i sancions tributàries. Sistema impositiu espanyol: IRPF, IS, ITPAJD,
IVA i hisendes locals. Sistema d’avaluació: examen teoricopràctic a la fi del quadrimestre.
Es valorarà molt especialment l’assistència regular i la participació activa a classe.

20281 - Fiscalitat internacional
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Objectius: Coneixement de les normes i principis que disciplinen, regeixen i ordenen les
relacions, fenòmens i conflictes sorgits a l’àmbit tributari entre les Hisendes Públiques dels
diferents subjectes de la comunitat internacional i les persones físiques i jurídiques. 
Contingut: Principis bàsics de la fiscalitat internacional, doble imposició internacional.
Planificació fiscal internacional, els paradisos fiscals. Fiscalitat de no residents. Dret
comunitari tributari. Recursos tributaris de la Unió Europea. Harmonització fiscal.
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24817 - Gestió de la producció
Objectius: Proporcionar una visió general del procés de producció, exposant els principals
aspectes estratègics i tàctics, tot posant de manifest els vincles amb les altres àrees funcionals
de l’empresa. Així mateix, es comentarà el paper de la tecnologia com a variable estratègica. 
Contingut: Introducció. Producte i procés. Tecnologia i automatització. Planificació de la
producció. Estocs. Introducció a la gestió de materials. Sistemes MRP, MRPII. Sistema just
a temps (JIT). Tecnologia de la producció optimitzada (OPT).

24818 - Gestió de l’empresa als mercats financers
Objectius: Facilitar els coneixements que permetin la comprensió del sistema financer i
l’operativa en els mercats financers, de manera que a la finalització del curs, els alumnes
puguin operar, encara que simuladament, en els mercats de capital i monetaris. 
Contingut: Organització i funcionament dels mercats financers. Títols de renda fixa i
variable. Gestió i valoració de carteres. Els futurs financers: mercats i utilització. Les opcions:
mercats i utilització. Nocions de mercats financers internacionals.

20274 - Història de l’empresa (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Proporcionar a l’alumne els coneixements i l’instrumental necessaris per a
l’adequada comprensió de les diverses formes que històricament ha presentat l’empresa i
la seva relació amb el context econòmic, social i politicoinstitucional en què s’ha desen-
volupat, en especial durant els segles XIX i XX. 
Contingut: L’empresa a les societats preindustrials La industrialització capitalista i l’empresa
en el segle XX. L’aparició i el desenvolupament de la gran empresa de producció en sèrie,
les multinacionals, les empreses públiques, la pervivència d’altres formes d’Empresa, etc.
La crisi de la dècada dels setanta i les seves implicacions per a l’empresa.

24819 - Història econòmica d’Espanya
Objectius: L’assignatura pretén donar una visió de l’evolució històrica de l’economia
espanyola, en una doble vessant; descriptiva i interpretativa. L’àmbit cronològic és el
contemporani, des de l’inici del procés de transició cap al sistema capitalista liberal, fins a
la integració d’Espanya en la Comunitat Econòmica Europea. El programa es divideix en
dues parts: a la primera, des de 1814 fins a 1913, es tracten separadament els diferents sectors
econòmics; a la segona, des de 1914 fins a 1985, s’analitzen de manera global els diversos
cicles de l’evolució econòmica.
Contingut: Primera part: Els límits del desenvolupament econòmic: Crisi de l’antic règim
i revolució liberal. Pautes demogràfiques i capital humà. Agricultura i mercat nacional.
Industrialització limitada. Comerç exterior i política comercial. Hisenda, moneda i banca.
Segona part: Creixement i transformacions, 1914-1985 Creixement i depressió, 1914-1939.
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Primer franquisme i autarquia, 1939-1959. Liberalització econòmica i creixement accelerat,
1960-1974. Crisi econòmica i transició política, 1975-1985.

24786 - Història econòmica mundial (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: Proporcionar a l’alumne la cultura històrica imprescindible per contextualitzar
els fenòmens econòmics contemporanis i contrastar els coneixements rebuts de teoria
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econòmica amb el desenvolupament històric de les economies nacionals i internacionals
contemporànies. 
Contingut: El contingut s’articula entorn d’una lliçó introductòria sobre la Revolució
Industrial i dos blocs: el primer sobre els processos d’industrialització i les seves implicacions
en l’àmbit mundial, i un segon bloc sobre l’evolució de les economies nacionals i
internacionals al segle XX; en tots dos blocs es compaginaran les anàlisis de caràcter teòric
i generalista amb l’estudi de diversos casos nacionals, tant dels països desenvolupats com
dels que estan en vies de desenvolupament i subdesenvolupats, sense deixar de banda les
relacions internacionals com a columnes del programa.

24821 - Idioma empresarial I. Anglès avançat 
Objectius: Per cursar aquesta assignatura de lliure elecció, els alumnes han de tenir un bon
coneixement bàsic d’anglès. Al llarg del curs, els alumnes podran ampliar els coneixements
d’aquest idioma en el camp empresarial i comercial
Contingut: S’ofereix a l’alumne un primer contacte amb el vocabulari típic de les trucades
telefòniques d’àmbit empresarial, la descripció de gràfiques per entendre els textos del The
Economist o del Financial Times, una visió general de factures, estats de comptes, notes
d’abonament, notes de càrrec, etc. Tot això, amb un bon reforç de gramàtica a les classes
pràctiques, mitjançant textos i vídeos de contingut empresarial en llengua anglesa.

24822 - Idioma empresarial II. Francès avançat
Objectius: Aquest curs de francès ofereix una eina de perfeccionament de les competències
en francès d’especialitat. Els objectius que s’han d’aconseguir són: llegir documents
empresarials i articles de caire econòmic. Interpretar i comentar quadres, gràfiques,
estadístiques. Fer una exposició oral o escrita sobre un tema general econòmic. Elaborar
resums, informes, notes de síntesi. Saber argumentar oralment i per escrit.
Continguts: Competència lingüística: lèxic específic, formes sintàctiques privilegiades,
interacció, organització discursiva dels textos professionals: Argumentació. Competència
pragmàtica: estratègies de comunicació oral i escrita. Competència cultural: estereotips i
representacions, codes et savoir vivre, aspectes no verbals en la negociació comercial. 

24823- Idioma empresarial I. Introducció a l’anglès 
Objectius: Aquest primer curs d’introducció a l’idioma empresarial té, com a objectiu bàsic,
familiaritzar els alumnes amb l’argot i les expressions i estructures específiques de les cartes
comercials en anglès. Es fa un repàs general de gramàtica, però els alumnes ja han de tenir
un nivell mínim de pre-first certificate.
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Contingut: S’ofereix al alumne un primer contacte amb les cartes comercials plantejant
diverses situacions: sol·licitud de feina, com fer una comanda, com demanar més informació
sobre qualsevol tema, com fer una queixa formal, demanar disculpes, fer un recordatori,
reservar un bitllet d’avió o una habitació d’hotel, presentar un curriculum vitae, etc. En les
classes pràctiques es dóna un reforç de gramàtica i s’exposa l’alumne a situacions diverses
mitjançant textos i vídeos de contingut empresarial en llengua anglesa.



gempresarials  05/09/97 12:08  Página 64
24824 - Idioma empresarial II. Introducció al francès
Objectius: Aquest curs de francès ofereix una eina de perfeccionament en francès i un
coneixement de la comunicació professional. Els objectius que s’han d’assolir són:
Comprendre missatges sobre temes econòmics difosos pels mitjans de comunicació, com
la ràdio i la televisió. Comprendre un interlocutor i mantenir una conversa sobre temes
econòmics o comercials. Llegir i utilitzar articles de premsa no especialitzada sobre temes
socioeconòmics i exposar el seu punt de vista oralment i per escrit. Redactar missatges,
cartes comercials.
Contingut: Competència lingüística: lèxic específic, formes sintàctiques privilegiades,
operacions enunciatives. Competència pragmàtica: estratègia de comunicació oral i escrita.
Sensibilització sociocultural: codis de salutació en les relacions de treball, diferències culturals
en els intercanvis, cultura d’empresa.

24789 - Informàtica de gestió (Programa del curs 1996-1997)
Objectiu: L’objectiu general de l’assignatura és conèixer les principals eines de treball del
món de l’ofimàtica insistint, bàsicament, en el domini del full de càlcul i les seves tècniques
de treball. A més, s’inclou com a objectiu prioritari la integració de les eines ofimàtiques
tractades durant el curs.
Contingut: Introducció. Equipament informàtic bàsic. Utilització dels recursos d’un
ordinador. El sistema operatiu MS-DOS. Microsoft Windows. Microsoft Excel. Microsoft
Word. Full de càlcul. Base de dades. Integració d’eines ofimàtiques.
Pràctiques: El curs intenta ser molt pràctic, i per aquest motiu es plantegen unes pràctiques
que s’entreguen de forma voluntària, encara que bona part del curs es basa en aquestes
pràctiques.
Criteris d’avaluació: L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts, l’examen i les
pràctiques. L’examen aportarà un 65% de la nota final, i les pràctiques, el 35% restant. 

24782 - Introducció a l’economia 
Objectius: Presentar a l’estudiant els principis i mètodes bàsics de l’economia. Es tracta
de realitzar una primera aproximació a l’anàlisi dels mecanismes bàsics de l’equilibri
econòmic i possibilitar que l’estudiant pugui, en finalitzar el curs, exposar, plantejar i
elaborar la seva pròpia opinió o resposta respecte a determinats problemes econòmics que,
d’acord amb el grau de coneixements adquirits durant el curs, li seran plantejats de forma
pràctica. 
Contingut: Problemes i objectius econòmics. Especialització, intercanvi, diner i mercat.
Demanda i oferta: el mecanisme de mercat. L’elasticitat de la demanada i l’oferta. Alguns
elements i nocions de la teoria de la demanda. L’empresa: la producció i els costos.

64 La guia de l'estudiant 1997-1998
L’estructura de mercat i els mercats competitius. El monopoli i la competència imperfecta.
L’oligopoli i la competència monopolística. La competència imperfecta i la intervenció
pública en l’activitat econòmica. El funcionament d’una economia simple sota diferents
sistemes socials. Introducció a la macroeconomia. Comptabilitat nacional. La determinació
de la renda nacional. La demanda agregada i la política fiscal. El diner i el sistema financer.
El banc central i la política monetària. La demanda de diner i la relació entre variables
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monetàries i variables reals. Inflació i desocupació. Les fluctuacions de l’activitat econòmica.
Creixement econòmic. La balança de pagaments i els tipus de canvi. 

24780 - Introducció a la comptabilitat
Objectius: Introduir els alumnes dins dels coneixements necessaris per interpretar el procés
comptable d’una empresa i interpretar, analitzar i confeccionar els resultats comptables. Un
ple coneixement i domini de la normativa comptable vigent; el pla general de comptabilitat,
així com els dels comptes anuals
Contingut: Els comptes i els registres comptables. El balanç i el compte de pèrdues i guanys.
El procés comptable. Normalització comptable. Estudi del concepte i tractament comptable
de l’impost sobre el valor afegit. Pla general de comptabilitat. Els comptes anuals: balanç,
compte de resultats i memòria.

24784 - Introducció al dret i dret mercantil
Objectius: Proporcionar a l’alumne uns coneixements bàsics i imprescindibles per a
l’adequada comprensió de les disciplines de dret empresarial i donar una visió global de
dret mercantil, en especial de les qüestions més afins a l’empresa.
Contingut: Part general: Les fonts del dret. L’ordenament jurídic comunitari. La persona
física i la persona jurídica. Drets d’obligacions i contractes: les obligacions. El pagament o
compliment de les obligacions. Incompliment de les obligacions. Extinció de les obligacions.
La teoria general del contracte
Dret Mercantil: Introducció al dret mercantil. L’empresa i empresari: l’empresa mercantil.
L’empresari. Els col·laboradors de l’empresari. La publicitat registral. L’empresari social:
La societat mercantil. La societat anònima. Els òrgans de la societat anònima. Els comptes
anuals i la distribució del benefici. Modificacions estatuàries. Transformació, fusió i escissió.
Dissolució i liquidació. Emissió d’obligacions per la societat anònima. La societat de
responsabilitat limitada (I). La societat de responsabilitat limitada (II). Societats especials
i altres formes jurídiques d’empresa. Dret canviari: els títols valors. La lletra de canvi (I).
La lletra de canvi (II). La lletra de canvi (III). El xec i el pagaré. Dret concursal: nocions
generals. La suspensió de pagaments. La fallida.

24785 - Introducció a l’economia de l’empresa (Programa del curs 1996-1997)
Objectius: L’assignatura té per objecte que l’estudiant comprengui què és una empresa, els
grups socials que hi intervenen i els cicles i processos bàsics empresarials. També es busca
que comprengui els objectius de l’economia de l’empresa com a ciència, així com els aspectes
bàsics de metodologia i els models per a la solució de problemes empresarials. 
Contingut: Conceptes preliminars sobre l’empresa. Empresa i sistema econòmic. L’empresa
en l’economia de mercat. Diverses formes d’empresa en l’economia de mercat: multinacional,
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gran empresa, pública, PIME i cooperativa. Creació d’empreses. La localització empresarial.
L’organització de l’empresa. Introducció a les decisions empresarials.

24825 - Investigació operativa 
Objectius: Presentar les bases de l’enfoc metodològic que s’utilitza en la IO, entesa com a
eina d’ajut en la presa de decisions en els diferents àmbits de l’activitat empresarial, fent
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especial referència als problemes resolubles mitjançant la teoria de l’optimització. 
Contingut: Introducció: els problemes de presa de decisions en l’entorn empresarial.
Metodologia en la Investigació Operativa: de l’estudi i conceptualització d’una situació
problemàtica a la modelització quantitativa d’un sistema. Anàlisi de la sensibilitat i
implementació de solucions. Àmbit de validesa d’un model i de la solució proposada a un
problema. Eines bàsiques de resolució de models matemàtics per a la presa de decisions en
presencia de recursos escassos: programació diferenciable restringida; programació lineal.
La presa de decisió quan es vol considerar més d’un objectiu.

20266 - Macroeconomia
Objectius: Donar a l’alumne les eines conceptuals i teòriques que li permetin interpretar el
funcionament d’una economia des d’un punt de vista agregat.
Contingut: Introducció. Macromagnituds fonamentals. Creixement econòmic. Model senzill
renda-despesa. Model IS-LM. Economia oberta. Models de SA-DA: clàssic i keynesià.
Escoles de pensament macroeconòmic modern.

20250 - Matemàtica financera
Objectius: Conèixer els instruments adients per valorar conjunts de capitals en diferents
moments del temps. Aplicar aquests instruments a la realitat dels mercats monetaris i de
capitals, per tal de prendre decisions en un ambient de certesa financera. 
Contingut: Teoria general de la capitalització: Lleis. Capitalització simple i composta,
aplicacions. Descompte simple i compost, aplicacions. Rendes: valoració i aplicacions.
Préstecs: anàlisi i aplicacions. 

24783 - Matemàtiques aplicades a l’empresa
Objectius: Introduir formalment els conceptes matemàtics d’ús més comú a les diferents
disciplines econòmiques, i especialment a l’empresa, consolidant uns coneixements de nivell
preuniversitari i ampliant-ne d’altres; i familiaritzar l’estudiant amb el raonament sistemàtic
i estructurat, mitjançant el mètode deductiu a partir d’hipòtesis explícites.
Contingut: El perquè de les matemàtiques a l’economia. Introducció a les funcions reals.
Continuïtat de funcions. Càlcul diferencial. Optimització. Integració de funcions d’una
variable real. Àlgebra lineal. 

20276 - Metodologia i tècniques d’investigació social
Objectius: L’objectiu principal de l’assignatura és transmetre a l’alumnat els continguts
fonamentals per conèixer què és i com es realitza la investigació científica en l’àmbit de les
ciències socials, tot mostrant la necessitat d’una reflexió teòrica i una planificació
metodològica del procés de recerca. La consecució d’aquest objectiu permetrà a l’alumnat
tenir criteris per a la realització rigorosa d’estudis i investigacions en el seu futur professional,
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com també criteris per reconèixer la vàlua d’altres estudis que sovint acompanyen la presa
de decisions a l’empresa. Al mateix temps, aquests continguts orienten la continuació de la
formació universitària amb un perfil d’investigació i tècniques de mercat.
La transmissió d’aquests coneixements es planteja amb un doble èmfasi: d’una banda,
s’insisteix en l’aspecte de la pràctica de la investigació (vegeu l’avaluació i el programa de
pràctiques) i, de l’altra, es destaquen els coneixements de procediments de caire més qualitatiu
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atesa la complementarietat d’aquesta assignatura amb la de Tècniques d’investigació social:
investigació de mercats, que se centra en tècniques quantitatives.
Contingut: Introducció: la investigació en ciències socials. Preparació de la investigació.
Construcció del model d’anàlisi. La recollida de dades. L’anàlisi de dades. 

20256 - Microeconomia
Objectius: Oferir a l’estudiant el contingut típic d’un curs de microeconomia elemental
centrat en el funcionament dels mercats i els sistemes de preus, de manera que l’estudiant
es familiaritzi amb el comportament del consumidor i del productor i amb les seves relacions
en diferents tipus de mercats.
Contingut: Introducció. La restricció pressupostària. Preferències i utilitats. Elecció, funció
de demanda. Equació de Slutsky. La tecnologia. Maximització de beneficis. Minimització
de costos, corbes de cost. El mercat competitiu, funció d’oferta. Monopoli. Oligopoli.

24829 - Política econòmica i anàlisi conjuntural
Objectius: Aprofundir en els continguts de l’assignatura de Macroeconomia i veure nous
elements de gran incidència a l’hora d’avaluar la conjuntura macroecocòmica.
Contingut: Model neokeynesià de SA-DA. Inflació i atur. Teoria de cicles. Cicles econòmics
i conjuntura econòmica. Política monetària i bancs centrals. Dèficits i deute públic. Mercats
financers internacionals. La predicció en els mercats financers: anàlisi tècnica.

24828 - Política econòmica d’empresa
Programa no disponible.

20262 - Sociologia de l’empresa
Objectius: Possibilitar la contextualització de l’exercici professional dels futurs diplomats,
vinculant conceptualment i pràctica l’activitat de les empreses amb l’entorn social i
empresarial en què s’inscriuen. Es mostraran, des de la perspectiva sociològica, les principals
transformacions i tendències respecte a l’organització del treball i la gestió dels recursos
humans. 
Contingut: L’anàlisi sociològica de l’empresa. La divisió del treball. Crisi del fordisme i
reorganització de la producció; les actuals estratègies empresarials. Organització del treball
i gestió de la mà d’obra. Del model mecànic al model orgànic? Les relacions laborals i els
seus sistemes. Les relacions laborals a Espanya i Catalunya: els actors socials. Les relacions
laborals a Espanya i Catalunya; concertació i negociació col·lectiva.

24830 - Sociologia de consum
Objectius: Des dels inicis del capitalisme industrial producció i consum han estat dos àmbits
separats de la realitat, fins i tot els estudiosos d’aquests estaven orientats en disciplines diferents.
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Actualment, els canvis que s’han produït al món de la producció, com les noves formes
d’organització del treball, la inclusió de les noves tecnologies i la flexibilització responen a
un mercat cada vegada més segmentat, individualitzat i personalitzat. Així, el món de la
producció i els béns i serveis que les empreses ofereixen estan més que mai lligats als canvis
en el món del consum. Processos de producció i objectes de consum constitueixen un tot. Per
això el consum constitueix un dels àmbits fonamentals a estudiar pels futurs tècnics d’empresa.
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• Coneixement i visualització de les característiques de la nostra societat de consum.
• Comprensió del lligam entre producció i consum.
• Caracterització dels nous consums emergents.
Continguts:
Gènesi, constitució i estructures de la societat de consum: el cas espanyol i català. Aspectes
històrics, econòmics i socials de la societat de consum espanyola. La falta de sentit de
ciutadania. La influència estrangera. Característiques dels grups dominants. La tradició
catòlica. El cas particular de la societat catalana.

24831 - Tècniques d’investigació social: anàlisi de mercats
Objectius: Conèixer les tècniques de disseny de mostres i anàlisi de dades que completen
els estudis de mercats. 
Contingut: Tècniques de mostreig: càlcul de la grandària de la mostra segons tipus de
mostreig i estudi dels estimadors de les principals característiques de la població. Tècniques
d’anàlisi multivariant: tractament de grans taules de dades a partir dels mètodes multivariants
de reducció de la dimensionalitat, classificació, discriminació i segmentació.

24832 - Temes d’economia aplicada: “Economia, territori i empresa” 
(Docència no prevista per al curs 1997-1998)

Objectius: Les empreses tenen en compte, a l’hora de prendre les seves decisions, l’entorn
econòmic que les envolta. El territori i l’empresa emergeixen, doncs, com a variables clara-
ment relacionades. Per aquesta raó, l’estudi de l’àmbit extern esdevé molt útil a fi d’ajudar
a elaborar opinions empresarials amb fonament. L’objectiu principal d’aquesta assignatura
és precisament explorar la rellevància de l’entorn econòmic com a variable clau per entendre
alguns comportaments empresarials. 
Contingut: L’assignatura es divideix en tres parts diferenciades; en una primera part,
s’endinsa en el coneixement de les característiques i evolució recent de l’economia mundial.
Es fa un especial èmfasi en conceptes com el comerç, les finances internacionals, la difusió
de tecnologia, etc. La segona part del curs integra l’anàlisi de les economies regionals, fent
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referència bàsicament a la realitat espanyola. Aspectes com les variables econòmiques
regionals bàsiques, les fonts d’informació i l’evolució econòmica recent configuren el
contingut bàsic d’aquesta part. Finalment, en el tercer bloc es passa revista a l’anàlisi de les
economies locals. En aquest apartat, l’examen dels factors de localització empresarial esdevé
un punt fonamental. Dintre de cada part, es portarà un reconegut especialista que donarà
una visió qualificada del tema tractat.
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5.8. Sortides professionals dels estudis

Aquesta titulació té, entre altres, les sortides professionals següents:
• consultoria d’empreses
• màrqueting general
• vendes
• gestió de compres
• gestió personal
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• assegurances
• comptabilitat
• auditoria
• gestió administrativa
• exercici de la docència en centres de formació professional i escoles universitàries de la

mateixa àrea de coneixement. 
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6. Estudis de postgrau
En aquests moments, l’Escola d’Empresarials ofereix els cursos de postgrau que a continuació
es relacionen:

Direcció i gestió d’empreses per a professionals
L’activitat productiva de Sabadell, del Vallès i, en general, de Catalunya presenta un entramat
empresarial molt variat, encara que centrat preferentment en la dimensió petita i mitjana.
Ben sovint, en aquestes empreses els llocs de gestió i direcció són ocupats per professionals
competents no titulats, sortits de l’especialitat industrial o dels serveis que constitueixen
l’objectiu de la seva activitat.

Les circumstàncies de canvi accelerat en el mercat, les exigències organitzatives de les noves
tecnologies i la renovació dels mètodes de gestió demanen un bagatge de coneixements
bàsics dels mecanismes econòmics i empresarials. En aquest sentit, el propòsit del curs és
donar als gerents i directius a què ens hem referit una formació bàsica i actual i amb un caire
eminentment empresarial, que es presentarà en tres mòduls: Entorn de l’empresa, Direcció
d’empresa, i Polítiques i tècniques de gestió empresarial.

Destinataris: aquest curs és dirigit a universitaris i professionals del mon empresarial, com
per exemple:

– enginyers superiors i arquitectes
– llicenciats en matèries no econòmiques
– enginyers tècnics i arquitectes tècnics
– diplomats universitaris.
I també a emprenedors, amb projecte o perspectives de creació d’empreses.

Durada: Es tracta d’un curs de 250 hores lectives, que comencarà a mitjan octubre de 1997
i acabarà a final de maig de 1998. 
Calendari: dilluns i dimecres (dimarts i dijous en cas que dilluns o dimecres sigui festiu).
Horari: de 17.15 a 21.15 h
Places limitades: 25
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Preinscripció: de l’1 de juliol al 19 de setembre
Matriculació: del 22 de setembre al 3 d’octubre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Lloc: Secretaria de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.
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Títol: S’expedirà un diploma de postgrau en Direcció i Gestió d’Empreses per a Professionals,
reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit a un
mínim del 75% de les hores lectives i que demostrin l’aprofitament del curs i disposin, en
el moment de la matriculació, de les condicions exigides per la Universitat Autònoma de
Barcelona. 

Coordinació:
• Manuel Álvarez, tel.: 728 77 35
• Francesc Gómez, tel.: 728 77 41 Professors de la UAB

Curs organitzat per l’EUEE amb la col·laboració del Departament d’Economia de l’Empresa.

Beques: Les empreses interessades en aquest curs de postgrau per al seu personal, es podran
beneficiar de les beques del Programa Universitat-Empresa de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona. Més informació, a la Secretària de l’EUEE (728 77 61)
o a Info Cambra (452 14 54).

Gestió financera d’empreses
L’objectiu d’aquest curs és formar professionals de manera que siguin coneixedors i experts
a aplicar les noves tècniques més recents i innovadores, tant pel que fa a la cobertura del
risc com a l’optimització de resultats, quan s’actua en els mercats financers.

En el camp de l’estratègia financera, anem cap a una nova etapa que s’ha convingut a
denominar de finançament global. En el decurs dels propers anys, es produirà la integració
del mercat interbancari internacional en els mercats de capitals interiors i internacionals, i
es formarà un mercat global de finançament.

D’altra banda, ja s’ha produït la internacionalització dels mercats de bons; no és possible
parlar avui d’una emissió important en el mercat de bons sense tenir en compte la situació
global del mercat d’emprèstits.

El finançament mitjançant accions ha estat el darrer element dels mecanismes de formació
de capital que ha mantingut les seves característiques inicials, i continua essent un mercat
interior, però això també està canviant. Les emissions de noves accions es col·loquen
simultàniament en diferents mercats, i empreses que ja cotitzen amplien el seu camp d’acció
i sol·liciten la integració en mercats de capitals estrangers. I això no passa només en països
amb mercats poc desenvolupats, sinó que també empreses amb seu en països altament
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industrialitzats troben molts avantatges a fer emissions internacionals d’accions.

Destinataris: diplomats o llicenciats en Ciències Empresarials, Ciències Econòmiques i
Administració i Direcció d’Empreses. 
També poden assistir-hi els titulats d’altres llicenciatures interessats a especialitzar-se en el
món de la finances.
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Durada: Es tracta d’un curs de 250 hores lectives (25 crèdits), que començarà el dia 20
d’octubre de 1997 i acabarà a mitjans de maig de 1998. 
Calendari: dilluns i dimarts
Horari: de 17 a 21 h

Preinscripció: de l’1 de juliol al 19 de setembre
Matriculació: del 29 de setembre al 10 d’octubre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Lloc: Secretaria de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.

Títol: S’expedirà un diploma de postgrau en Gestió Financera d’Empreses, reconegut per
la Universitat Autònoma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80%
de les hores lectives i que demostrin l’aprofitament del curs.

Coordinador: 
Dr. César Villazón, Catedràtic de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat de la UAB. 
Curs organitzat pel Departament d’Economia de l’Empresa –Unitat de Sabadell–, amb la
col·laboració de l’EUEE.

Beques: Les empreses interessades en aquest curs de postgrau per al seu personal, es podran
beneficiar de les beques del Programa Universitat-Empresa de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona. Més informació, a la Secretària de l’EUEE (728 77 61)
o a Info Cambra (452 14 54).

Tributació
El curs s’adreça fonamentalment a postgraduats i professionals que vulguin especialitzar-
se en l’àmbit de la tributació i obtenir una formació adequada per a l’exercici professional
en l’àrea de l’assessorament fiscal.
Ateses les diverses procedències dels assistents, pel que fa al seu currículum acadèmic, el
curs es configura en tres mòduls: un mòdul de tributació, central i comú per a tots els
participants, i dos mòduls complementaris, el primer de comptabilitat i el segon d’informàtica.
El mòdul de tributació, partint de conceptes jurídics, fiscals i de procediment tributari, passa
a l’anàlisi sistemàtica dels diferents impostos i de la legislació que els és aplicable. Els altres
dos mòduls, de comptabilitat i d’informàtica, tenen l’objectiu d’oferir als postgraduats no
economistes que s’inscriguin en el curs una formació comptable i també el coneixement
dels diversos programes informàtics utilitzables en l’assessorament fiscal.
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Durada: Es tracta d’un curs de 220 hores lectives (22 crèdits), que comencarà l’octubre de
1997 i acabarà la darrera setmana de maig de 1998. 
Calendari: dilluns i dimarts i dijous.

Horari: de 18 a 21 h
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Places disponibles: 30 

Matriculació: del 10 de juny al 31 de juliol
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Lloc: Secretaria de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell.

Títol: S’expedirà un diploma de postgrau en Tributació, reconegut per la Universitat
Autònoma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit al curs i que en demostrin
l’aprofitament. 

Curs organitzat per l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials amb la col·laboració del
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, el Departament d’Economia
Aplicada i el Departament d’Economia de l’Empresa.

Direcció i Coordinació:
• Miquel Gayà Arjalaguer

Inspector de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Professor de la UAB (Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)

• Anna Tenza Graells
Dra. en Ciències Econòmiques, professora de la UAB 
Departament d’Economia Aplicada

74 La guia de l'estudiant 1997-1998
Beques: Les empreses interessades en aquest curs de postgrau per al seu personal, es podran
beneficiar de les beques de Programa Universitat-Empresa de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona. Més informació, a la Secretaria de l’EUEE (728 77 61)
o a Info Cambra (452 14 54).



gempresarials  05/09/97 12:08  Página 75
7. Calendari academicoadministratiu

7.1. Calendari acadèmic

Duració del curs

Primer quadrimestre
Període de classes: 29 de setembre de 1997 - 17 de gener de 1998.
• Inici de classes de 1r curs: 29 de setembre de 1997
• Inici de classes de 2n i 3r curs i assignatures optatives: 1 d’octubre de 1997

Setmana d’estudi: del 19 al 23 de gener de 1998.

Exàmens:
• 1a convocatòria: 26 de gener - 14 de febrer de 1998.
• 2a convocatòria: 8 de juny - 10 de juliol de 1998.

Segon quadrimestre
Període de classes: 16 de febrer - 29 de maig de 1998.
Setmana d’estudi: de l’1 al 5 de juny de 1998.

Exàmens:
• 1a convocatòria: 8 de juny - 10 de juliol de 1998.
• 2a convocatòria: 1 al 12 de setembre de 1998.

Dies festius a tots els centres de la UAB
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya dijous
12 d’octubre Festa de la Hispanitat diumenge
1 de novembre Tot Sants dissabte
6 de desembre La Constitució dissabte
8 de desembre La Immaculada dilluns
25 de desembre Nadal dijous
26 de desembre Sant Esteve divendres
1 de gener Cap d’Any dijous
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6 de gener Reis dimarts
10 d’abril Divendres Sant divendres
13 d’abril Dilluns de Pasqua dilluns
1 de maig Festa del Treball divendres
24 de juny Sant Joan dimecres
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Festes de Sabadell
11 de maig La Salut dilluns
7 de setembre Festa Major dilluns

Festa institucional de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials
3 de novembre Sant Carles dilluns

Vacances de Nadal
Del 24 de desembre de 1997 (dimecres) fins el 7 de gener de 1998 (dimecres), tots dos
inclosos.

Vacances de Setmana Santa
Del 4 (dissabte) al 13 (dilluns) d’abril de 1998, tots dos inclosos.

7.2. Calendari administratiu

Matrícula
Més grans de 25 anys i alumnes de nou ingrés,
1’opció de preinscripció 21, 23 i 25 de juliol

Matriculació dels errors i renúncies a la reassignació 28 de juliol

Resta d’alumnes de nou ingrés 4 i 5 de setembre

Alumnes amb assignatures pendents del pla
d’estudis de 1992 23 i 24 de setembre
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Adaptacions al nou Pla d’estudis, trasllats 29 i 30 de juliol
d’expedients, incidències i reingressos de l’1 al 8 d’octubre

Els alumnes han de recollir a la Consegeria, juntament amb els impresos de matrícula, el
número, dia i hora de matrícula.
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Nota: Els alumnes que vulguin adaptar-se al Pla d’estudis de 1997, tant si venen per reingrés
com via trasllat, hauran de sol·licitar la seva equiparació/adaptació d’estudis: 
de l’1 al 24 de juliol o del 18 d’agost al 24 de setembre.

Canvis i anul·lacions d’assignatures de 1r i 2n cicle: del 20 al 31 d’octubre

Anul·lació de matrícula (sense efectes econòmics) fins al 14 de novembre

Sol·licitud d’examen convocatòria de febrer
(final de carrera) del 9 al 19 de desembre

Sol·licitud d’examen 6a convocatòria amb tribuna
de plans d’estudis nous:
1a convocatòria 1r semestre 1a quinzena desembre
2a convocatòria 1r semestre 2a quinzena d’abril
1a convocatòria 2n semestre 2a quinzena d’abril
2a convocatòria 2n semestre 1a quinzena de juliol

Sol·licituds de canvis i anul·lacions sense efectes econòmics
d’assignatures de segon semestre (excloses aquelles sobre
les quals ja hi ha una resolució denegatòria anterior) del 17 al 21 de febrer

Presentació de sol·licituds de convalidacions per a la Junta de
juliol 1997 fins al 7-7-97
setembre 1997 fins al 5-9-97
novembre 1997 fins al 31-10-97
gener 1998 fins al 9-12-97
març 1998 fins al 25-2-98
maig 1998 fins al 27-4-98
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juliol 1998 fins al 29-6-98

Sol·licituds de trasllat d’expedients de l’1 al 31 de juliol
(data límit per portar qualificacions
convocatòria setembre) 30-9-97
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1997

JULIOL AGOST SETEMBRE
DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU
 1 2 3 4 5 6  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30      

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU

 1 2 3 4 5  1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     

1998

GENER FEBRER MARÇ
DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU

 1 2 3 4  1  1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

30 31

ABRIL MAIG JUNY
DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU

 1 2 3 4 5  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30     

JULIOL AGOST SETEMBRE
DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU DL DM DX DJ DV DS DU

 1 2 3 4 5  1 2  1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
Període lectiu Festius i/o vacances

Setmana d'estudi Patró de l'Escola

Període d'exàmens Període de matriculació
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8. Serveis

8.1. Serveis del centre

8.1.1. Gestió Acadèmica - Secretaria
La Gestió Acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives
i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Adreceu-vos a la Gestió Acadèmica per als temes següents:
– Informació acadèmica general.
– Informació sobre el pla d’estudis.
– Informació sobre el vostre expedient acadèmic.
– Matriculació.
– Tramitació de títols.
– Oficialització de documents.
– Certificats.
– Convalidacions d’estudis.
– Trasllats d’expedients.

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant les guies de l’estudiant, taulers
d’anuncis envidrats destinats a aquest efecte, o amb comunicació per correu quan es tracta
de notificacions personals.

L’horari atenció al públic és el següent:

– De dilluns a divendres de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h
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– Durant els mesos d’estiu l’horari serà:
1-7-97 - 20-7-97 de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
21-7-97 - 31-7-97 de 10 a 13 h
1-8-97 - 17-8-97 no hi ha servei
18-8-97 - 24-8-97 de 10 a 13 h
25-8-97 - 31-8-97 de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
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Adreça i telèfons
Universitat Autònoma de Barcelona
Gestió Acadèmica EUEE / EUI
Edifici S
Emprius, 2
08202 SABADELL

Alumnes 728 77 12
Fax 728 77 26

Correu electrònic: secretaria@minerva.uab.es

8.1.2. Biblioteca
La Biblioteca Universitària de Sabadell va ser inaugurada l’octubre de 1993 fruit de la fusió
de les biblioteques de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell,
les quals s’havien creat l’any 1979 i 1988, respectivament.

El seu principal objectiu es donar suport a l’aprenentatge de l’alumnat i al treball docent i
de recerca del professorat.

Estructura

Organitzada en tres nivells, té una superfície total de 1.560 m2 i 216 places de lectura.

• Planta principal: Secció de monografies, de referència, zona d’estacions de treball i
consulta d’Opac, taulell d’informació i préstec, accés a la fotocopiadora d’autoservei,
consigna, consergeria i lavabos.

• Planta inferior: Secció de revistes i diaris, Opac de consulta del catàleg i taulell
d’informació .

• Planta superior: Secció de memòries d’empresa i estadística, cabines d’ús per al
professorat, terminal de consulta al catàleg, aparell lector de microfitxes i videoteca.

La Biblioteca disposa d’un ascensor intern per tal de facilitar l’accés a les plantes a les
persones discapacitades.
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Fons

Especialitzada en ciències empresarials i informàtica, disposa d’un fons aproximat de 14.300
volums i 1.660 títols de publicacions periòdiques (que inclouen les memòries d’empresa i
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el fons d’estadística). El fons audiovisual consta d’uns 240 vídeos, 80 cassets, 81 microfitxes
de tesis doctorals, 80 CD-Rom i 575 disquets.

D’altra banda, podeu consultar a l’adreça www.decomate.uab, uns 221 títols de publicacions
periòdiques que estan subscrits en format electrònic per a tots els usuaris de la UAB.

Serveis
Consulta

Per accedir als serveis de la Biblioteca, cal acreditar la vinculació amb la UAB mitjançant
el carnet d’estudiant, professor o PAS. Per utilitzar el servei de préstec, cal que valideu
aquest carnet en el taulell de la Biblioteca.

El catàleg de la Biblioteca està informatitzat i forma part del catàleg col·lectiu automatitzat
de les biblioteques de la UAB. És, per tant, consultable des de la mateixa Biblioteca,
mitjançant els quatre terminals distribuïts entre les tres plantes i des de qualsevol ordinador
connectat a la xarxa informàtica de la UAB (des de casa, despatxos, departaments i laboratoris)
a través de la web del servei de Biblioteques www.babel.uab.es.

Des d’aquests terminals, també podeu accedir, entre d’altres, a catàlegs de biblioteques
universitàries catalanes, a la Universitat Jaume I (Castelló) a la Xarxa de Biblioteques
Populars (Diputació de Barcelona), a la Biblioteca de Catalunya i al Consell Consultiu
(Generalitat de Catalunya).

Préstec

El préstec és un servei informatitzat que està a disposició de tots els membres de la comunitat
universitària i centres adscrits a la UAB. La normativa general de préstec dins del marc del
Reglament del Servei de Biblioteques de la UAB aprovat per la Junta de Govern de 1989 i
modificacions de 1991 i 1992 estableix les condicions del préstec i la tipologia dels usuaris.
Es podran tenir en préstec un màxim de tres obres durant 15 dies prorrogables si no han
estat reservats per altres usuaris. El retard en la devolució suposarà el bloqueig del dret de
préstec durant quatre dies per cada dia de retard, incloent-hi festius i vacances.

Els llibres amb un punt blau al llom es deixaran en préstec a partir de dijous a les 17 h i
s’hauran de retornar el dilluns següent. El retard en la devolució d’aquests llibres suposarà
el bloqueig del dret de préstec durant de 12 dies per dia de retard.
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Préstec entre biblioteques de la UAB

Si necessiteu un llibre que es troba en una altra biblioteca de la UAB i no us hi podeu
traslladar, podeu sol·licitar-lo al personal de la Biblioteca, qui s’encarregarà que l’enviïn
per correu intern.
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Préstec interbibliotecari

Aquest servei permet obtenir documents bibliogràfics, en diversos suports, que no es troben
al fons de les biblioteques de la UAB. Per utilitzar aquest servei, us heu d’adreçar al personal
de la Biblioteca, que us informarà dels tràmits i de les tarifes vigents.

Estacions de treball

Les estacions de treball es troben a la planta principal i us permeten:
– consultar els CD-Rom i disquets instal·lats en la xarxa local 
– consultar els CD-Rom en xarxa de la UAB
– connectar-vos a Internet per cercar altres fons d’informació.

Adreça i telèfons
Emprius, 2
08202 Sabadell

Cap de la Biblioteca 728 77 02
Préstec i Consergeria 728 77 01
Publicacions periòdiques 728 77 11
Fax 728 77 26

Correu electrònic M–mallorqui@minerva.uab.es

Horari
De dilluns a divendres de les 8.30 a les 21 hores.
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Per Setmana Santa i Nadal, restarà tancada.

Juliol: 1a, 2a i 3a setmana, de les 8.30 a les 19.45 hores; 4a setmana, de les 8.30 a les
13.45 hores.

Agost: 1a, 2a i 3a setmana, de les 9 a les 13.45 hores; 4a setmana, de les 9 a les
19.45 hores.
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8.1.3. Consergeria
A la Consergeria del centre us podeu adreçar per sol·licitar informació general i sobre aules
i altres dependències de l’Escola, així com per a tots els tràmits relacionats amb la targeta
intel·ligent.

També hi ha un servei de consigna i objectes perduts.

Adreça i telèfons

Consergeria EUEE / EUI
Edifici S
Emprius, 2
08202 SABADELL

Consergeria: 728 77 00 

8.1.4. Servei d’Informàtica Distribuïda

Equipament

L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials disposa d’un centre de càlcul equipat amb
el material següent (material que està destinat a la docència i a la recerca que hi ha al nostre
centre):
– 1 servidor Novell 4.1 amb CPU Pentium 133, 92 Mb RAM, unitats d’informació massiva

fins a 9 Gb i tarja de comunicacions Fast Ethernet.
– 1 servidor d’impressió Celan EtherPS.
– 1 impressora Epson LQ-870.
– 1 impressora Epson Stylus Color II.
– 1 impressora HP Laserjet 5M.
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– 1 ordinador portàtil 486SX, disc dur de 200 Mb. i 4 Mb de RAM.
– 1 ordinador portàtil 386, HD 60 Mb, 5 MB RAM.
– 1 canó conversor gràfic infocus litePro200.
– 1 conversor gràfic SkyVision BOX-800+.
– 2 pantalles de cristall líquid.
– 1 televisor de 24 polzades.
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Recursos compartits :

– 1 servidor Windows NT 4.0 amb CPU Pentium Pro 200, 64 Mb, de RAM, Sound Blaster
32, MGA 4Mb, HD 4 Gb., CD-Rom i Fast Ethernet. 

– 1 torre CD-ROM Torre amb capacitat per a 6 CD-Rom.
– 1 microtest Discport.
– 1 escànner Epson GT-9000.
– 1 servidor Internet 486 DX4 a 100, disc dur de 1,5 Gb., 32 Mb RAM. 
– 1 gravador CD-ROM Kodak PCD Writer 225
– 1 streamer Conner amb cintes 3M 4mm DDS-60.
– 1 sistema d’alimentació ininterrompuda 40 Kva.

D’altra banda, l’Escola disposa de dues aules d’informàtica equipades amb:
– 12 PC Pentium a 133, 16 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA 1024 Kb., SB16, i disc dur de

1 Gb.
– 21 PC Pentium a 100, 8 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA 1024 Kb. i disc dur de 512 Mb.
– 11 PC 486DX2 a 66, 8 Mb. RAM, SVGA 1024 Kb. i disc dur de 329 Mb.

Tots els ordinadors estan connectats a la xarxa de l’edifici, que a la vegada està connectada
amb la resta de la UAB. L’Escola disposa d’un sistema de cablejat amb tipologia Fast
Ethernet 100 Mbps, en què connecten els diferents equips existents.

Horari

L’horari d’utilització de l’aula és de 9.30 a 21 hores, de dilluns a divendres.

Durant el curs, únicament restan tancades les aules la darrera setmana de juliol i les tres
primeres setmanes d’agost a la tarda.

Utilització

Tenen accés a l’aula tots els alumnes matriculats a l’Escola d’assignatures que requereixen
suport informàtic o bé tots aquells alumnes que tinguin autoritzat el lliure accés.

A l’inici del curs, s’organitzen els grups de pràctiques i s’assigna un compte d’ús mitjançant
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el qual poden accedir a la xarxa i disposar dels diferents recursos que aquesta ofereix (software
de Windows i DOS, impressores, comunicacions a la resta de recursos de la UAB, etc.), és
a dir, tot el necessari per al desenvolupament del curs.

En períodes de màxima demanda, es podran reservar els ordinadors mitjançant un ordinador
preparat a aquest efecte, per un temps màxim d’una hora/dia.
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Activitats de formació

Durant el curs, a l’Escola es fan cursos d’informàtica impartits per experts, i destinats,
preferentment, als estudiants del centre.

Els preus de la matrícula es determinaran segons la durada i la complexitat de cadascun dels
cursos.

Altres activitats

Periòdicament, s’organitzaran presentacions de programes i de nous productes relacionats
amb el món de l’empresa.

8.1.5. Treball Campus
Treball Campus és un servei adreçat als alumnes dels dos últims cursos i als titulats.

Treball Campus desenvolupa les accions següents:
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral, actuant com a:

– Borsa de Treball
– Centre col.laborador del Servei Català de Col·locació

• Programes de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

El servei disposa de becaris i becàries a la secretaria de l’escola per donar informació i
recollir dades. L’horari d’atenció als alumnes és de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, de dilluns a
divendres.

8.1.6. Servei de Fotocòpies
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El centre disposa d’un Servei de Fotocòpies per a reproducció, i també podeu fer còpies
dels horaris, exàmens i pràctiques que l’Escola i els professors deixen a la vostra disposició.

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h i de 15 a 20 h, de dilluns a divendres. El mes de
juliol, l’horari és de 9 a 14 h i de 15 a 18 h, i el mes d’agost, el servei roman tancat.
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9. Directori

9.1. Directori del centre

Servei Telèfon Fax Correu electrònic

Administració 728 77 17 728 77 26 ad.sabadell@uab.es
Biblioteca 728 77 01 728 77 26 m_mallorqui@minerva.uab.es
Consergeria 728 77 00 728 77 26
Direcció 728 77 19 728 77 27 direccio@euee.uab.es
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Gestió Acadèmica 728 77 12 728 77 26 secretaria@minerva.uab.es
Servei d’Informàtica

Distribuïda 728 77 22 728 77 26 s_informatics@minerva.uab.es
Suport Departamental 728 77 61 728 77 27 d_cruz@minerva.uab.es
Treball Campus 728 77 25 728 77 26
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10. Informació d’interès general
10.1. Normativa academicoadministrativa

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent, du-
rant els dies i els mesos establerts en el calendari específic de cada centre.

Matrícula gratuïta

D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressupostos

Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.

Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.

En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de
què s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’im-
port de les taxes acadèmiques.

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocatòria ordinària

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al setembre.
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Convocatòria extraordinària de febrer (final de carrera)

Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.



general empresarials  29/07/97 20:34  Página 90
Per optar a aquesta convocatòria, caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria durant
les dates que el centre estableixi.

Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que

l’alumne no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria; per tant, l’alumne, en el moment de fer

la sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).

Plans d’estudis nous

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semestre són
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocatòria extraordinària de febrer

Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin més con-
venient.

1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendents fins

a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la docència

dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits repetits.
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a totes les assig-

natures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran esco-

llir entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatòria ex-

traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presentació a l’exa-

men. En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurida.

Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol
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És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’estu-
dis parcials efectuats a l’Estat espanyol en facultats universitàries, escoles tècniques supe-
riors de grau mitjà i centres anàlegs.

Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i aniran acom-
panyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada en què es
consignin les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes, i també del
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pla d’estudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon, se-
gellats pel centre d’origen.

La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a
proposta del vocal de convalidació del centre.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.

La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in-
ferior previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.

Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mínim
de 70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripció.

És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne acre-
diti no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.

Documentació que cal presentar

a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es volen con-

validar.
c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han es-

tat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacio-

nalitat del sol·licitant.

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats com-
petents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si escau, per la traducció (al català o
al castellà) realitzada pels organismes autoritzats.

La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarre-
garà de la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en la seva
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tramitació i resolució al Ministeri d’Educació i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).

D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de títols
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com també
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la persona in-
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teressada pretengui formalitzar la seva matrícula i situació acadèmica, excepte en els casos
de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.

La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con-
validació d’estudis parcials.

Trasllats

La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern, en la sessió del 16
d’octubre de 1990, va aprovar els criteris per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres
universitats cap a centres de la UAB. Aquests criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Totes les assignatures que figurin a l’expedient de l’alumne hauran d’estar aprovades.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans d’es-

tudi actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobre de la ca-
pacitat autoritzada.

• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.

• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Acadèmica
l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria correspo-
nent entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic.

La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.

En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de procedència
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat,
se’ls computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre rè-
gim de permanència d’aquesta universitat.

En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de per-
manència establert per aquesta universitat.
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Simultaneïtat d’estudis

1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vice-
rector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mitjà de preinscripció.
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2. La simultaneïtat d’estudis requereix tenir un mínim de 60 crèdits superats en el pla d’estu-
dis d’origen.

3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona matrícula es
faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinscripció.

4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’alumne.
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocupi plaça

a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sense tenir
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.

6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no podrà
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temps que
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funció.

2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadèmic de
l’alumne.

Règim de permanència

És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’apli-
cació a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, apro-
vat al maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats
en estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració
dels plans d’estudis.

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis

Article 1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquesta normativa s’aplicarà als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon
cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referència els ar-
ticles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis elaborats d’acord
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amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals comu-
nes dels plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials decrets de di-
rectrius generals propis de cada titulació.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els professors,
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alumnat. En
aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories prèvies efectives.
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1.3. S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot matricular per
primera vegada.

1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:

Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos

S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no su-

perades.

Article 2. Alumnes de primer curs

2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries dels dos se-
mestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim, de 12
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri-
cular-se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.

Article 3. Convocatòries per assignatura

Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada assig-
natura. Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que
a l’última convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria
de què estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb
el departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
qualificació al deganat o a la direcció del centre.

Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

4.1. L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la al llarg del
primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als degans o

94 La guia de l'estudiant 1997-1998
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si
l’alumne no s’hagués matriculat.

4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de forma
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant, no farà
córrer convocatòria.
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4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d’avaluació de ca-
da assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són eminent-
ment pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests cri-
teris sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui programada
l’assignatura corresponent.

4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà de sis
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’alguna
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després d’haver-
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.

Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls
comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa.

5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa

6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aques-
ta normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-
la i que siguin de la seva competència.

6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu, en els
terminis legalment establerts.

Disposició addicional

El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.

Disposicions transitòries
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Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
se’ls aplicarà el règim de permanència aprovat pel Consell Social en data 28 d’abril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de permanèn-
cia aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els que-
darà el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:
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Pla d’estudis actual: Pla d’estudis nou:
convocatòries que l’alumne convocatòries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
5 4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics

Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a l’article 64 dels
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival al con-
junt d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del director):

1. Alumnes de primer curs

Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignatures en els ter-
minis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una assignatura
entre les convocatòries de juny i de setembre.

En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només apli-

carà reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu
l’import de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.

Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta nor-
mativa, podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.

2. Convocatòries per assignatura

Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes con-
vocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres
professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats pel
director del departament. Tots els professors signaran l’acta corresponent.

96 La guia de l'estudiant 1997-1998
3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries

1) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà
sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa consideració que
si l’alumne no s’hagués matriculat.
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2) L’anul·lació de convocatòries tampoc no necessita cap justificació; se sol·licitarà a la se-
cretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’examen, que
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà en el
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de resoldre
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.

La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanència.

4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat

Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, se’ls
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.

Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el rè-
gim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se davant
el Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cada curs
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el calendari academico-
administratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus es-
tudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadè-
mic igual o superior a 2,8. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següent:
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qualifica-

ció que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assigna-

tures que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries
que l’alumne hagi utilitzat.

Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent,
d’acord amb la taula d’equivalències que regula l’apartat 4 de l’annex I del Decret
1267/1994, de 10 de juny, i que és la que s’indica tot seguit:
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• Suspens 0
• Aprovat 1
• Notable 2
• Excel·lent 3
• Matrícula d’honor 4
• No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulació, i en cada curs acadèmic, es podran concedir com a màxim dos pre-
mis quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a cent.
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació a una
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una única
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar assabentats
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjançant una comu-
nicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament de re-
cepció. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització de la
prova i el tema elegit.

5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissió de Docència del centre o de la titulació. Es cons-
tituirà un tribunal per a cada titulació.

Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors i que
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.

El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica.

6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurada a la
Junta de Centre perquè l’aprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de Govern
perquè en faci l’aprovació definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corresponent
adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.

98 La guia de l'estudiant 1997-1998
L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona de-
signada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar
aquesta gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot
sol·licitar per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
d’Educació i Ciència, Oficina d’Educació, o a l’oficina consular més propera al seu lloc de
residència.
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10.2. Assignatures d'universitat per al curs 1997-19<98

Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències

La Terra Canviant: Evidències Actuals 
i l'Evolució en el Passat Geologia J. Carrerras i J. Soldevila

Bridge Matemàtiques Mark Melnikov

Física Actual per a Tothom Física A. Bramon i J.A. Grífols

Ciències de la Comunicació

Grans Escoles Cinematogràfiques Comunicació Audiovisual i Publicitat Romà Gubern Garriga-N

Esport i Olimpisme a la Societat 
de la Informació Periodisme i Ciències de la Comunicació Miquel de Moragas

Ciències Econòmiques i Empresarials

Creació d'Empreses Economia de l'Empresa J.M. Veciana, J.M. Surís 
E. Garcia

Ciències de l'Educació

Recursos per a la Producció de Textos Filologia Catalana Lluís Quintana
Escrits Expositius i Argumentatius
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Ciències Polítiques i Sociologia

L'Islam: Religió, Cultura, Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Ferran Izquierdo, X
Societat i Política i Rafael Grasa

Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Vicenç Fisas

Dret

Les Solucions Juridicointernacionals Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Claudia Jiménez
a les Violacions dels Drets Humans

Filosofia i Lletres

La Poesia d'Amor en la Literatura Filologia Espanyola Fernando Valls
Espanyola Actual

Ètica, Política, Societat Filosofia Victòria Camps

El Món Arabomusulmà Contemporani Història Moderna i Contemporània Francesc Espinet 

Literatura Gallega Actual Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández

Cultura i Societat Gallegues Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández



Escola U
niversitària d’Estudis Em

presarials de Sabadell
101

Semestre Núm. de crèdits Capacitat
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Medicina

Drogues i Conductes Addictives Psiquiatria, Toxicologia Joan F. Núñez i Adolf T
i Legislació Sanitària

Psicologia

Benestar Personal i Control de l'Estrès Psicologia de l'Educació Jordi Fernández i Tatian

Introducció a la Psicopatologia Psicologia de la Salut i Psicologia Social Jordi Obiols i Susana Su
a Través del Cinema

Parlar en Públic: Estratègies i Tècniques Psicologia de la Salut i Psicologia Social R.M. Raich i D. Sánchez

Traducció i Interpretació

Introducció a la Cultura Xinesa: Traducció i Interpretació Seán Golden
Pensament, Literatura, Art

Veterinària

Població, Recursos Alimentaris Patologia i Producció Animals M. Teresa Paramio
i Desenvolupament
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Semestre Núm. de crèdits Capacitat
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Centre / Assignatura Departament Professor/a

Oferta de didàctiques 
per a realitzar el CAP

Didàctica Específica de Geografia, Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Joan Pagés, Montser
Història i Ciències Socials i lde es Ciències Socials Dolors Quinqué

Didàctica Específica de la Llengua Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Teresa Colomer, 
i la Literatura i de les Ciències Socials Montserrat Morera i

Didàctica Específica Didàctica de la Matemàtica Pilar Garcia, Carme
de Ciències Naturals i de les Ciències Experimentals i Pilar Sesé

Didàctica Específica de Física Didàctica de la Matemàtica Neus Sanmartí i Ros
i Química i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de Matemàtiques Didàctica de la Matemàtica Josep M. Fortuny
i de les Ciències Experimentals

Didàctica Específica de l'Anglès Didàctica de la Llengua, de la Literatura María José Lobo
i de les Ciències Socials

Didàctica Específica del Francès Didàctica de la Llengua, de la Literatura Lucile Nussbaum
i de les Ciències Socials

Formació Pedagògica Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica Benet del Rincon, 
per a l'Educació Secundària i Social i Psicologia de l'Educació Joan Josep Llansana

Martí Teixidó, Isabe
i Pere Solà
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10.3. Beques i programes d’intercanvi 

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts per a estudiants següents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura

Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter acadèmic i
econòmic que demana la convocatòria.

Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, al lloc
i centre en què l’alumne s’hagi de matricular.

L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, i l’imprès complementa-
ri, a la consergeria de cada centre.

A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situació so-
cioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).

Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques vin-
culades a recerca.

Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es
demanen a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel con-
sell del departament corresponent.

Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la
matrícula, excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant
els mesos de juliol i setembre.

Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques. 

Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Les dates de presentació de les sol·licituds que figuren a continuació són orientatives, i caldrà
consultar les bases 1997-1998.
Ajuts econòmics per a col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs 1997-1998, els ajuts econò-
mics per fer feines de col·laboració a biblioteques, serveis i centres de la mateixa uni-
versitat.
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La concessió d’aquest ajut implica que el becari prestarà una col·laboració de quinze
hores setmanals, des del mes d’octubre fins al 30 de juny. La dotació econòmica de l’ajut
s’abona trimestralment, i a l’alumne que presti la seva col·laboració fins al 30 de juny se li
reintegrarà l’import de la matrícula d’aquelles assignatures/crèdits de què s’hagi matricu-
lat per primera vegada i que correspongui a l’especialitat que cursa.

Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran recollir l’imprès a l’Àrea d’Alumnes-
Beques i presentar les sol·licituds al mateix lloc, entre l’1 i el 30 de juliol de 1997.

Beques per a cursos intensius d’idiomes (anglès, francès i alemany) durant l’estiu

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el d’Estudiants i de Promoció Cultural con-
voquen beques per a cursos de perfeccionament d’idiomes estrangers durant l’estiu de 1997,
per tal de facilitar l’intercanvi i la circulació internacional d’estudiants.

Els requisits que es demanen són els següents:
1) estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
2) tenir coneixements de la llengua, 
3) argumentar l’aplicació que el sol·licitant pot treure de la iniciativa.

Les sol·licituds es presentaran entre els dies 26 de maig i 6 de juny de 1997, a l’Àrea
d’Alumnes-Beques.

Beques del Servei d’Idiomes Moderns de la UAB

El Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs
1997-1998, noranta beques. L’ajut consisteix en la deducció d’un 50% de l’import de la
matrícula del curs de l’idioma de què es matricula l’alumne.

Els requisits que es demanen són els següents:
a) l’alumne s’haurà de matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs

1997-1998
b) l’alumne haurà de complir les condicions acadèmiques i econòmiques que figuren a les

bases 
c) l’alumne haurà de portar els documents i els certificats que demostrin la seva situació 

socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.)

Les sol·licituds per al curs 1997-1998 s’han de presentar entre els dies 14 i 30 de juny, a
l’Àrea d’Alumnes-Beques.

Ajuts econòmics per participar en la Universitat Catalana d’Estiu
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La Universitat Autònoma de Barcelona convoca ajuts per participar en la Universitat Catalana
d’Estiu durant l’estiu de 1997.

Per poder demanar aquest ajut, l’alumne haurà d’estar matriculat a la UAB durant el
curs 1996-1997.

Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alumnes-Beques entre l’1 i 
el 8 de juliol, ambdós inclosos.



general empresarials  29/07/97 20:34  Página 105
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 105

Beques Pere Menal

La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, con-
voca, per al curs 1997-1998, una beca anomenada Pere Menal, per a tots aquells estudiants
que es matriculin al primer curs de la Llicenciatura de Matemàtiques.

L’import de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera,
a més d’una quantitat anual de 30.000 ptes. en concepte d’adquisició de llibres.

Els impresos de sol·licitud es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Ciències
de la UAB i a l’Àrea d’Alumnes-Beques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea
d’Alumnes-Beques, de l’1 de juliol al 31 d’octubre del curs acadèmic en què se sol·licita la
beca.

Programes d’intercanvi

L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i administrativa
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació.

Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates

Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle)
fer una part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, o de
l’AELC (EFTA). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la re-
alització de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre al-
tres activitats.

Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertà-
nyer al centre o departament que ha acordat l’intercanvi.

La beca ofereix a l’estudiant fins a 27.000 ptes. mensuals per un període d’entre tres
mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.

Les beques es convoquen als mesos de març o abril.

Programa Tempus

El programa Tempus va començar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les re-

lacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els països se-
güents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Letònia,
Estònia i Albània. Té un funcionament semblant a l’Erasmus, i prioritza la vinguda de pro-
fessors i d’estudiants dels països no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica i
amb Mongòlia.
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Ajuts econòmics per a feines de col·laboració amb els programes d’intercanvi

Aquestes beques requereixen tres anys d’estudis aprovats. Es convoquen al final de cada
curs.

Programa de mobilitat de la UAB

Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle, majo-
ritàriament. L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut
de 250.000 ptes. El curs 1996-1997 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó,
l’Argentina, Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatò-
ria es fa entre els mesos de febrer i març.

Programa de Cooperació Internacional

Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet fer estades de sis a
dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estudiants i
professors i es convoca entre els mesos de març i maig.

10.4. Accés al segon cicle dels estudis

Per accedir, per aquesta via, a aquests estudis, cal haver fet abans el primer cicle d’una al-
tra carrera o tenir un títol universitari i, segons els casos, cursar els complements de for-
mació reglamentats. En la relació següent es detallen totes les possibilitats d’accés al segon
cicle dels estudis.

ESTUDIS ACCÉS DES DE

Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia

Antropologia Social i Cultural • Diplomatura d’Educació Social; 
• Infermeria; Mestre de qualsevol 

especialitat; Treball Social
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• 1r cicle d’Administració i Direcció
d’Empreses; Belles Arts; Ciències 
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol 
filologia; Geografia; Història; 
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Història de l’Art; Humanitats;
Pedagogia; Periodisme; Psicologia;
Publicitat i Relacions Públiques;
Sociologia

Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar

Bioquímica • 1r cicle de Biologia; Farmàcia; Química;
Medicina; Veterinària

Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura i 
Jardineria; Indústries Agràries i 
Alimentàries

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• ET Forestal. Especialitat d’Indústries 
Forestals

• 1r cicle de Biologia; Enginyeria 
Agrònoma; Enginyeria Química; 
Enginyeria de Monts; Farmàcia; Medicina;
Química; Veterinària

Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura 
i Jardineria; Indústries Agràries i
Alimentàries; Mecanització i 
Construccions Rurals

• ET Forestal. Especialitat d’Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals

• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial 

• ET de Mines. Especialitat d’Explotació de
Mines; Instal·lacions Electromecàniques
Mineres; Mineralúrgia i Metal·lúrgia;
Recursos Energètics, Combustibles i
Explosius; Sondeigs i Prospeccions
Mineres

• ET d’Obres Públiques. Especialitat
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d’Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
• 1r cicle d’Enginyeria Agrònoma; 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química
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Ciències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració 
Pública

• 1r cicle de Sociologia o Dret

Comunicació Audiovisual • 1r cicle de qualsevol titulació 

Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses

Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat d’Electrònica 
Industrial; Electricitat

• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat de

Sistemes de Telecomunicació; Sistemes
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica 

• 1r cicle d’Enginyeria Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Informàtica
• 1r cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions
• 1r cicle de la Llicenciatura de Física

Enginyeria Informàtica • ET d’Informàtica de Gestió; Informàtica
de Sistemes

Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle de Química

Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia • 1r cicle d’Enginyeria de Mines

Història i Ciències de la Música • 1r cicle de qualsevol titulació

• tres primers cursos del grau superior 

del Conservatori

Humanitats • 1r cicle de qualsevol titulació

Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística
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Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat

Periodisme • 1r cicle de qualsevol titulació 

Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de Pedagogia 
• 1r cicle de Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle de qualsevol titulació 

Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial

• 1r cicle d’Enginyeria Química; Farmàcia

Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i 

de l’Administració

Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducció i Interpretació • 1r cicle de qualsevol titulació

10.5. Serveis

La Universitat Autònoma de Barcelona aplega al seu campus, a més dels serveis universi-
taris tradicionals, biblioteques, aules informàtiques, etc., tots els serveis que ofereix una ver-
tadera ciutat, tals com instal·lacions esportives, residències permanents i comerços. Aquest
esforç de dotar d’uns serveis adequats la nostra universitat es completa amb una gran su-
perfície comercial, de restauració i d’equipaments: la plaça Cívica.

Biblioteques

El Servei de Biblioteques de la UAB està format per vuit biblioteques distribuïdes pel cam-
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pus de Bellaterra, la Biblioteca Universitària de Sabadell, la Cartoteca General, l’Hemeroteca
General i les quatre biblioteques situades a les unitats docents de la Facultat de Medicina
als hospitals. 

Es pot accedir al catàleg de les biblioteques des dels terminals situats a cada bibliote-
ca, des de qualsevol terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB, o des de casa.
També es possible accedir en línia als catàlegs d’altres biblioteques d’arreu del món.
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Les biblioteques disposen d’aparells de consulta de tot tipus de material no llibre (mi-
crofilms i microfitxes, vídeos, discos compactes, CD-ROM, etc.). A més, disposen d’una
xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta d’accés lliure per als usuaris.

Centre comercial i de serveis Plaça Cívica

A la plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comer-
cials i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.

A l’edifici dels estudiants es pot participar en activitats lligades al món de l’associa-
cionisme i la cultura universitària (teatre, cinema, música, etc.).

A més, ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: articles del
tercer món, autoescola, farmàcia, fotografia, informàtica, llaminadures, llibreria, òptica, perru-
queria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu, servei bancari i de restauració i viatges. 

Escola bressol «Gespa»

L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat università-
ria que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els dos anys.

Gabinet de Llengua Catalana

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de consultes lin-
güístiques i terminològiques ocasionals; organització de cursos de llengua catalana, tant ge-
nerals com específics, i organització de cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes
necessitats específiques.

Així mateix, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de participar en el pro-
grama de voluntariat lingüístic.

El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua.

Oficina d’Afers Socials

L’Oficina desenvolupa i coordina diferents programes socials: PIUNE, Atenció als Disminuïts
(atenció directa i personalitzada als disminuïts), Oficina del Voluntariat (coordina el vo-

luntariat hospitalari, voluntariat de suport als presos, voluntariat lingüístic, voluntariat d’in-
tegració de disminuïts, voluntaris per Bòsnia, voluntariat per a la prevenció de la salut i pro-
grama PAUNI de voluntaris per als estrangers.

A més, l’Oficina informa sobre les alternatives al servei militar i gestiona els diferents
programes de prestació social substitutòria (PSS) que ofereix la UAB.
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Oficina d’Informació

L’objectiu bàsic és oferir informació sobre totes les qüestions relacionades amb la UAB (es-
tudis, normativa acadèmica, organismes, activitats extraacadèmiques...), i amb el món uni-
versitari en general (informació d’universitats catalanes, de la resta de l’Estat i d’universi-
tats estrangeres).

Al punt d’informació de plaça Cívica hi ha instal·lats ordinadors d’autoservei a dispo-
sició dels usuaris. Aquests terminals ofereixen tota la informació de la UAB i totes les pos-
sibilitats informatives de la xarxa Internet.

Promoció cultural

Des del Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural es duu a terme la programació
cultural de la Universitat per a cada curs, amb el nom genèric de Cultura en Viu, i es coor-
dinen les diverses iniciatives culturals extraacadèmiques sorgides als diferents àmbits de la
comunitat universitària.

Els grups culturals de la UAB són els següents: Aula de Teatre de la Universitat Autonòma
de Barcelona (ATUAB), Cineclub Fritz Lang, Cor de la UAB, Espai B5-125 d’Arts Plàstiques,
Espai Musical de la UAB, Grup de Dansa de la UAB i Orquestra de la UAB.

Més informació: Cultura en Viu, a l’edifici d’estudiants de la plaça Cívica.

Servei Assistencial de Salut

El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites mè-
diques i atencions d’infermeria, cures, injeccions i vacunacions, anàlisis de sang i d’orina,
consultes i informació sanitària, control de la hipertensió, visites d’especialistes en gineco-
logia, odontologia i medicina esportiva i psicologia.

Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant. 
Horari d’urgències i visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.

Servei d’Activitat Física (SAF)

El Servei d’Activitat Física organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aerò-
bic, natació...), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
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aquàtic...), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...), com-
peticions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).

Les instal·lacions per al curs 1997-1998 són les següents: pavelló poliesportiu cobert,
camp de futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, sau-
nes, piscina coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb
arc i sala tatami.
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Servei d’Assistència i Formació Religioses (Safor)

La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i formació religioses a la comunitat uni-
versitària. A més de l’acolliment humà i religiós, el Servei es proposa de dur a terme el trac-
tament i l’estudi de temes i qüestions referents a les relacions entre fe i cultura.

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà i occità. Aquests cur-
sos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini d’idioma
de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en finalitzar
5è o 6è, segons l’idioma).

El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i castellà per a
estrangers.

Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats es-
pecífiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens de First Certificate i
Proficiency, cursos de conversa, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris
(Medicina, Psicologia, Filologia Anglesa...).

Servei d’Informàtica

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)

CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies
(news) i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles,
contactes de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents
en totes les àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del
món.

Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el com-
provant de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei
d’Informàtica Distribuïda del teu centre. Per a més informació truqueu al 581 11 11 de
l’Oficina d’Informació.
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Aquest servei facilita informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors
en l’àmbit de la llengua i la cultura alemanyes.
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Treball Campus 

Els seus objectius són:
• Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements

que han anat adquirint a la Universitat.
• Facilitar als alumnes i als titulats la integració al mercat de treball.
• Crear un flux d’opinió entre el món acadèmic i el laboral per adequar les necessitats de

tots dos a fi d’aconseguir que el rendiment social sigui òptim.

Accions
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral actuant com a centre col·laborador del Servei

Català de Col·locació
• Programes de Cooperació Educativa Universitat i Empresa

Vila Universitària

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de ser-
veis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintore-
ria, perruqueria...

Hotel-escola Campus
L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, conven-
cions i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions
L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita llo-
guers de curta durada d’habitatges en període d’estiu.

10.6. Síndic de Greuges
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Competències del Síndic de Greuges

1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que, d’acord
amb l’article 77.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’article 26
del Reglament del Consell Social, s’encarrega de rebre les queixes i observacions que se
li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot
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allò que disposen els esmentats estatuts. El règim de funcionament del Síndic de Greuges
és establert pel Reglament aprovat el 21 de juliol de 1995.

2. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona exerceix les seves fun-
cions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep
instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en
el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentació de queixes 

1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.
2. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lecti-

va, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona per
sol·licitar que actuï en relació amb la queixa que formula.

3. Les queixes han de ser formulades per escrit, i s’han de presentar a l’oficina de la se-
cretaria del Síndic, on també es podrà rebre informació prèvia.

4. El Síndic de Greuges no podrà admetre queixes anònimes i, per tant, a l’escrit de for-
mulació, la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situa-
ció personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la fonamentació raonada de la
queixa, on s’esmentin les gestions realitzades davant l’administració universitària. Caldrà
adjuntar-hi els documents que puguin servir per esclarir els fets.

5. Entre la data del fet objecte de queixa i la de la sol·licitud d’actuació del Síndic de Greuges
no podran haver transcorregut més de nou mesos.

Procediment

1. Recepció.
El Síndic de Greuges registrarà totes les queixes que se li formulin i n’acusarà recepció
a la persona interessada.

2. Admissió a tràmit.
Amb posterioritat a la presentació de la queixa, el Síndic de Greuges comunicarà a la
persona interessada si l’admet o no a tràmit. En aquest darrer cas, ho haurà de fer mit-
jançant un escrit motivat.

3. Inadmissió.
El Síndic de Greuges rebutjarà les queixes anònimes, les que no formulin una pretensió
concreta, i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret le-
gítim de terceres persones. Les qüestions o litigis que hagin iniciat la via jurisdiccional

no podran ser objecte de tractament per part del Síndic.

4. Tramitació.
Un cop la queixa sigui admesa a tràmit, el Síndic de Greuges promourà l’oportuna in-
vestigació per a l’aclariment dels fets que l’hagin motivat, i podrà demanar a la persona
afectada que faci les al·legacions pertinents i que aporti la documentació necessària que
afecti el cas.
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5. Comunicació a la persona interessada.
El Síndic de Greuges informarà dels resultats de les seves gestions la persona interessa-
da i podrà proposar a l’autoritat o a l’òrgan acadèmic afectat, en el marc de la legislació
vigent, i amb caràcter no vinculant, recomanacions i/o fórmules de conciliació que pos-
sibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

6. Informe davant del Consell Social i del Claustre.
El Síndic de Greuges presentarà al Consell Social i al Claustre General de la Universitat
un informe anual sobre la seva gestió, on farà referència al nombre i a la mena de quei-
xes formulades, i a les recomanacions o propostes que hagin donat lloc a la seva inter-
venció, sense mencionar-hi cap tipus de dades que permetin la identificació de les per-
sones interessades.

10.7. Plans d’evacuació i d’emergència

Preveure possibles situacions d’emergència als centres de treball per poder actuar amb ce-
leritat i sense improvisació permet minimitzar les conseqüències dels accidents. Per això
són importants els plans d’emergència. Un pla d’emergència és la planificació i l’organit-
zació humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que poden derivar-
se de la situació d’emergència. Per tant, l’efectivitat dels mitjans de prevenció i protecció
existents es pretén aconseguir garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones,
a través de la intervenció immediata i de l’evacuació. En el cas de locals de concurrència
pública, com és una universitat, els plans d’emergència constitueixen una necessitat tèc-
nica, ja que una situació d’emergència pot implicar conseqüències humanes greus. A més,
cal tenir en compte que es tracta de locals on s’hi fan activitats d’ensenyament i de trans-
missió de cultura, la qual cosa també pot suposar una especial sensibilitat envers el tema.
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de plans d’emergència a tots els seus
centres. 

Per tal d’assegurar l’eficàcia operativa del pla, són necessaris els simulacres, els prin-
cipals objectius dels quals són:

• Detectar errors o omissions tant en el contingut del pla com en les actuacions que s’han
de fer per posar-lo en pràctica.

• Habituar els ocupants a evacuar l’edifici.
• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mesures de comunicació, alarma, senyalitza-

ció, enllumenats especials i d’extinció d’incendis.

• Adquirir experiència i fluïdesa en l’ús d’equips i mitjans.
• Estimació de temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció d’ajuts externs.

Així doncs, és bàsic realitzar simulacres tan semblants com sigui possible a situacions
d’emergència reals, per tal d’aconseguir que les actuacions responguin al que s’ha planifi-
cat. Amb aquest objectiu, a la UAB es realitza un simulacre per centre i per horari a
l’any.
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En cas d’emergència, les instruccions que cal seguir són les següents:

• Si detecteu una emergència, doneu l’alarma al professor o al personal d’administració i
serveis més propers. Recordeu que el telèfon de seguretat és el 581 25 25.

• Actueu segons les funcions específiques si sou membres d’algun equip d’actuació.
• Resteu al vostre lloc ordenadament i espereu la informació dels professors i dels membres

dels equips d’evacuació, que estan clarament identificats.
• Si sentiu l’alarma general, dirigiu-vos a la sortida d’emergència més propera i evacueu

l’estança tan ràpidament com sigui possible tancant les portes i finestres que trobeu al vos-
tre pas, i seguiu les instruccions dels equips d’evacuació.

• Manteniu l’ordre, eviteu el pànic i no correu en totes les direccions.
• Eviteu les aglomeracions a les vies d’evacuació.
• Col·laboreu amb tots els equips d’intervenció i actuació seguint les seves ordres i directrius.

116 La guia de l'estudiant 1997-1998
• No utilitzeu els ascensors en cas d’incendi.
• Si us veieu bloquejats pel fum, gategeu o arrossegueu-vos pel terra. Si se us cala foc a la

roba, rodeu pel terra i sobretot no correu. Emboliqueu-vos amb una manta si està dispo-
nible.

• Una vegada a l’exterior, dirigiu-vos al punt de reunió que indiquin els equips d’evacua-
ció.
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8. Plànol del campus de Bellaterra

Centres docents
1. Facultat de Ciències
2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat de Ciències de la Comunicació
4. Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials
5. Facultat de Ciències Polítiques 

i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia

21. Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF)

22. Centre de Visió per Computador
23. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
24. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans 

de Barcelona
26. Institut d'Investigació en Intel·ligència

Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental 

"Vicent Villar i Palasí" (IBF)
28. Institut de Ciència dels Materials

Edifici d'Estudiants
Punt d'Informació
Treball Campus

44. Rectorat, Consell Social, Gerència
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat Física (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informàtica
50. Vila Universitària i Cases Sert

Altres llocs d'interès

A
Sa

ba
de

ll,
Te

rra
ss

a
i M

an
re

sa

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l
l l l lN

Accés 5

llllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllll

llllll
llll

llll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
l l

l l
ll

ll
l l

l l
l l

l l
l l

l l
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

lll
llll

lllll
lllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l l l l l
l l l

l l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll

Sortida
Bellaterra

Sortida UAB

A Barcelona

A Girona
i França

A Cerdanyola

Accés 1

A 
- 1

8

A - 7 / B - 30

Accés 4

A Sabadell

Accés 3

Ctra. de
Sant Cugat
a Sabadell

A S
an

t C
ug

at

A  Tarragona
i Lleida

6049
46

47

278

67

1

441

45
3 6

24

5 9

7

264

44 29 61

66

50

28

25

31

11

62

Plaça
Cívica

42

23

20

10 3021

26

65
13

12

48

63

43 40

32

22

Universitat Autònoma de Barcelona

14
10. Facultat de Traducció i d'Interpretació
11. Facultat de Veterinària
12. Escola de Doctorat i de Formació

Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitària de Turisme 

Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogràfics

Centre de Documentació Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus

29. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
30. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments

Granges Experimentals
32. Taller de Mecànica i d'Electrònica

Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol «Gespa»
42. Parc Mòbil
43. Plaça Cívica

60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Col·legi Públic
62. Estació de Bellaterra FGC
63. Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estació Universitat Autònoma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat «Pere Calders»
67. Laboratori General d'Assaigs i 

d'Investigacions de la Generalitat 
de Catalunya
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10.9. Directori d’interès 

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 10 00
Fax: 581 20 00
Adreça Internet: http//www.uab.es

Àrea d’Alumnes
Tel.: 581 11 10

Cultura en Viu
Tel.: 581 27 56
Correu electrònic: cultura@rectorat.uab.es

Edifici d’Estudiants
Tel.: 581 19 86

Escola Bressol «Gespa»
Tel.: 581 19 74

Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 581 20 17
Correu electrònic: g_gabcat@cc.uab.es

Oficina d’Afers Socials
Tel.: 581 24 85
Correu electrònic: oas@cc.uab.es

Oficina d’informació 
Tel.: 581 11 11
Correu electrònic: s_ofinf@cc.uab.es

Servei d’Assistència i Formació Religioses
(Safor)
Tel.: 581 13 42

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 581 13 25 
Correu electrònic: iutm2@cc.uab.es

Servei d’Informàtica
Tel.: 581 21 00
Correu electrònic: si@uab.es

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany
(DAAD)
Tel.: 581 17 79

Servei de Seguretat al Campus
Tel.: 581 25 25

Síndic de Greuges
Tel.: 581 10 40

Transports
• Autobusos de la UAB

Tel.: 581 27 13
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tel.: 205 15 15
• Renfe

Tel.: 490 02 02

Treball Campus
Tel.: 581 14 72
Servei Assistencial de Salut
Tel.: 581 19 00 / 581 18 00 

Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 581 19 35 
Correu electrònic: safvra@cc.uab.es

Vila Universitària
Tel.: 580 30 95
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