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Introducció als Sistemes d'Informació

Codi: 102148
Crèdits ECTS: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2501232 Graduat en Empresa i Tecnologia 948 Graduat en Empresa i Tecnologia OB 3 1

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

Exposar els sistemes d'informació en el marc de l'estratègia empresarial.
Entendre la necessitat de l'alineament i integració de les Tecnologies de la Informació amb el negoci.
Exposar els aspectes més determinants de la gestió dels sistemes de la informació en les
organitzacions.
Entendre el pas de l'empresa "analògica" a la empresa digital 1.0 i 2.0.
Exposar els aspectes més determinants del govern de les Tecnologies de la Informació.

Competències

Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves
tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació,
el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes
d'informació en l'entorn empresarial.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.
Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Resultats d´aprenentatge

Avaluar la incidència del disseny i l'arquitectura d'un sistema d'informació sobre l'estructura
organitzativa d'una gran empresa o organització.
Definir el paper dels sistemes de gestió i comunicació de dades en les organitzacions.
Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
Descriure els principals components tecnològics en què es basen els sistemes de suport a la
informació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autónom.
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7.  
8.  
9.  

10.  

Detallar els principals elements del procés d'anàlisi i disseny del sistema d'informació d'una
organització.
Identificar els diferents tipus de necessitats d'informació en una organització.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.
Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Continguts

1. Empresa i Sistemes d'informació

De la empresa Analògica a la empresa digital.
Tipus de sistemes d'informació.
Planificació estratègica de sistemes d'informació.

2. Els sistemes corporatius de Gestió

Tipus i àrees de influència dins de l'empresa.
Generació de informació a partir de dades. Inteligència del negoci.
Breu introducció a Arquitectura d'Empresa.

3. Gestió de sistemes d'informació

La gestió del servei: marcs de referència i bones pràctiques.
La gestió de la seguretat dels sistemes d'informació.

4. Govern de sistemes d'informació

Marcs de referencia, bones pràctiques i estàndards internacionals.
Compliment legal i marc regulatori.
Auditoria de sistemes d'informació.

Metodologia

les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual o llocs equivalents i
poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències;
sempre s'informarà al campus virtual o llocs equivalents sobre aquests canvis ja que s'entén que el CV o llocs
equivalents són el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiants

Aprenentatge Basat en Problemes:

Una part de l'assignatura es farà fent servir la metodologia ABP. Es farà un treball sobre un cas pràctic i
s'acabarà fent una presentació dels resultats.

Classes magistrals i casos

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per a introduir-se en alguns dels
temes que configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per a completar o aprofundir la
informació rebuda en aquestes sessions.
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Durant les sessions es pot utilitzar també el mètode del cas com a eina docent, en funció del grau de
participació dels alumnes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Casos i exercicis (inclou presentacions) 24 0,96 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10

Classes magistrals 21 0,84 1, 2, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

ABP Cas, treball en equip i presentacio de resultats 18 0,72 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi 55 2,2 1, 2, 4, 5, 6, 7

Redaccio de treballs 24 0,96 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Avaluació

Condicions per aprovar:

Per aprovar l'assignatura cal obtindre 50 punts

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es
qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà
suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats
d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de
recuperar-la en el mateix curs.

Avaluació continuada: (màx: 60punts)

Exercici(s) de Aprenentatge basat en problemes / treball en equip / presentació en classe dels resultats. màx:
40 punts

Casos practics i exercicis individuals al llarg del curs: max 20 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 15 punts

Prova final: (40/100)

Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs: máx 40 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 10 punts

Segona convocatòria
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No es preveu segona convocatòria.

Només aquells casos que tinguin una avaluació continuada amb al menys 30 punts pero no aprovin el global,
podran fer una nova prova escrita (máx 40 punts) on hauràn d'obtindre al menys 20 punts per aprovar.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exercicis en equip i ABP 40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Exercicis individuals i casos 20 2 0,08 1, 3, 5, 6, 10

Prova escrita final 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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