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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 
Aprofundiment en els sistemes actuals de gestió de les operacions (Gestió de la qualitat 
total, Direcció de la cadena de subministraments…) en la gestió de la tecnologia i en la 
direcció de projectes empresarials, per a les empreses industrials i els serveis (bancs, 
hotels, gran distribució, hospitals...)  
 
RESUM TEMÀTIC 
 
El conjunt de temes que es presenten pretenen mostrar a l’alumne els conceptes i 
tècniques que es fan servir dins de l’àrea d’operacions avui en dia, tant en les empreses 
industrials com en les de serveis. Els conceptes i tècniques per a la Direcció de Projectes 
empresarials constitueixen l’inici del programa, per a continuació entrar en un tema de 
gran actualitat como és el de la Gestió de la Qualitat Total, de coneixement 
imprescindible per a qualsevol professional de l’Empresa. El següent tema que es 
presenta és el de la Direcció de la Cadena de Subministrament, mostrant les relacions 
proveïdors-clients, per finalitzar amb la manera de distribuir els nostres recursos 
productius de la forma més eficient possible i amb la presentació de les possibilitats 
tecnològiques actuals (informàtica, automàtica, comunicacions, internet, e-business...) 
per aconseguir la millor utilització possible dels recursos empresarials i la satisfacció 
dels clients de l’empresa. 
 
 

PROGRAMA 
 
 
METODOLOGÍA 
 
L’enfocament de l’assignatura és essencialment pràctic, buscant que l’alumne conegui 
la realitat que es trobarà en la seva propera vida professional, i que sàpiga fer servir les 
eines de les que se serveixen les empreses per gestionar les operacions. Per aconseguir-
ho, gran part de les classes es desenvoluparan amb l’ajuda de material informàtic (aula 
d’informàtica), i es realitzarà l’estudi de casos empresarials pràctics. Òbviament, també 



existiran classes magistrals en què s’explicaran els conceptes i bases teòriques de les 
tècniques que es presenten. 
 
 
TEMARI 
 
TEMA I - DIRECCIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS 
 

• Tipus de projectes 
• Tècniques de gestió de Projectes 

 Diagrama GANTT 
 Diagrama ROY 
 Diagrama PERT/CPM 

• Els recursos i els projectes  
 Manpower scheduling 
 Equilibrat de recursos 

• Els costos i els projectes 
 Diagrama MCX 

• Casos reals de direcció de projectes: l’ús del software Microsoft Project 
 
 
TEMA II - GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTS 
 

• Disseny de la cadena de subministraments. Visió estratègica 
• La cadena de subministraments global. Problemes i solucions 
• Les noves tecnologies i la cadena de subministraments: Internet. E-Business, 

EDI 
• Funcions del Departament de Compres 
• Compres i proveïdors: Relació proveïdor – client. Variables de selecció de 

proveïdors. Homologació de proveïdors. 
• El procés de distribució. Diseny de la cadena de distribució. Distribució 

pròpia o externa (els operadors logístics) 
• Decisions de localització de centres de subministrament 
• Objectius de la estratègia de localització 
• Factors que afecten a les decisions de localització 
• Mètodes d’ avaluació de les alternatives de localització 
• La localització en el sector dels serveis 
• Casos de gestió de la cadena de subministraments 

 
TEMA III - DECISIONS DE DISTRIBUCIÓ FÍSICA (LAYOUT) 
 

• Tipus de distribució física 
• La distribució física como avantatge competitiva 
• Layouts enfocats a processos 
• Layouts d’ oficines 
• Layouts de comerços 
• Layouts de magatzems 
• Layouts enfocats a producte 
• Layouts híbrids 
• Procediment per al disseny detallat d’una distribució física 



• Els models de línies d’ espera (coles) aplicats a la distribució física 
 Costos en les coles 
 Característiques d’un modelo de coles 
 Tipus de models de coles 

• Casos de disseny d’un layout 
 
 
TEMA IV - GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL (TQM) 

 
• Les dimensions de la qualitat 
• El cost de la no qualitat 
• Normes internacionals de qualitat: ISO 9000, ISO 9000:2000 / ISO 14000, 

modelo EFQM 
• La gestió de la qualitat total 
• Estris de qualitat total 
• El paper de la inspecció de qualitat en la qualitat total 
• Mesura de la qualitat en serveis: Banca, Hoteleria, Hospitals, ..... 
• Tècniques de gestió de grups per a la millor contínua 
• Casos de gestió de qualitat total 

 
TEMA V - CONTROL ESTADÍSTIC DE LA QUALITAT 
 

• El mostreig d’ acceptació 
• El control estadístic de processos (SPC) 
• Estris estadístiques del control de qualitat 
• Casos de control estadístic de la qualitat 

 
 
TEMA VI - LA TECNOLOGIA EN LA DIRECCIÓ D’ OPERACIONS 
 

• La direcció d’ operacions i la tecnologia 
• Tecnologia en el procés de materials 

 Màquines de control numèric 
 Robòtica 
 Vehicles autoguiats (AGV's) 
 Sistemes de fabricació flexibles 
 Disseny assistit per ordinador (CAD) 
 Fabricació assistida per ordinador (CAM) 
 Producció integrada per ordinador (CIM) 
 Comparació entre les tecnologies  de fabricació avançades 

• Tecnologia en el procés de la informació 
 Procés de la informació centralitzat 
 Procés de la informació descentralitzat. Xarxes locals (LANs) 
 Telecomunicacions i tecnologia de la informació: EDI. Internet. La 

World Wibe Web (www) 
 Els Sistemes de Informació per a la Direcció (MIS) 

 Sistemes de suport a la decisió (DSS) 
 Sistemes experts 

• Tecnologia en les relacions amb els clients 
 Tecnologia de back i front office 
 Tecnologia sense interacció directa amb els clients 



 Tecnologia amb interacció passiva dels clients 
 Tecnologia amb interacció activa dels clients 

• Casos de tecnologia en la direcció d’ operacions 
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AVALUACIÓ 
 
Es realitzarà una avaluació continuada de l’activitat dels alumnes mitjançant els 
exercicis i casos que s’efectuïn en les classes, complimentada amb la realització d’un 
treball que s’entregarà al final del quadrimestre.  

 
 

TUTORIES 
 
Professors Horari tutories Despatx Telèfon 
Borrell, O Veure tauló d'anuncis del Departament B1-121 93 5813258 
Giménez, V Veure tauló d'anuncis del Departament B1-1066 93 5812264 
Martínez, J.L. Veure tauló d'anuncis del Departament B1-1062 93 5812179 
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