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II. PRESENTACIÓ 

Els sistemes organitzatius no són un fi en si mateix, sinó un "mitjà" que ha d'ajudar eficaçment a la 

consecució dels objectius de l'empresa. Aquesta afirmació ens posa en línia per entendre les raons 

per les que s'estan produint uns canvis tan radicals en el disseny organitzatiu de les empreses. Encara 

tenim en el nostre cap i en els nostres esquemes, encara que ens costi reconèixer-ho, les premisses 

de la "organització tradicional", basada en tres eixos paradigmàtics: el culte a l'estructura jeràrquica, 

el domini de la burocràcia i la rigidesa del lloc de treball, tots ells adornats pel concepte  

"paternalista"  

 Com diu molt bé Mr. Raymond Carr  «El vell model industrial dels grans grups organitzacionals de 

persones realitzant tasques especialitzades amb una coordinació centralitzada, va tenir sentit en 
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l'economia de la major part d'aquest segle. Però avui cada vegada té menys i menys sentit. És massa 

costós i poc manejable » 

Es fa necessari descobrir nous i audaços enfocaments que satisfacin les necessitats del negoci i les 

aspiracions de les persones. On trobar la clau, l'eix d'aquests nous enfocaments? La clau ens la 

ofereix, com passa sempre que pensem amb senzillesa i sentit comú, "la persona" i l’ètica pregona en 

la gestió. 

 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
Els objectius formatius de l'assignatura son: 

Posar els fonaments de una direcció general o estratègica de l'activitat empresarial moderna, 
respectuosa amb el medi ambient i èticament sostenible.  
Donar una visió pregona de totes les àrees funcionals de l'organització empresarial: direcció 
financera, comercial, operacions, tecnologies de la informació i recursos humans, tot  incidint 
en presa de decisions en el context actual de extrema variabilitat de l’entorn. 
Assolir prou coneixements per poder exercir funcions de direcció i gestió tant d’ institucions 
públiques com de privades o per iniciar una activitat emprenedora. 
Desenvolupament de casos pràctics a l'entorn d'aquests conceptes 

 
Competències Específiques  

CE2- Realitzar anàlisis d’intervencions preventives en matèria de seguretat 
CE8- Gestionar de manera eficient la tecnologia de les operacions de seguretat 
CE10- Contribuir a la presa de decisions d’inversió en prevenció i seguretat. 

 
Resultats d’Aprentatge  

RA2.7 - Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i organitzacions 
RA8.2 - Formular estratègies de gestió a l’empresa. 
RA10.1 - Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per a comprendre, 
desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels sistemes presents en el sector de la 
prevenció i la seguretat 

 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT2.Utilitzar la capacitat d’anàlisi i síntesi per a la resolució de problemes. 
CT5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional 
desenvolupant la curiositat i la creativitat. 
CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica 
CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes. 
CT9. Mantenir una actitud pro activa respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i 
creixement personal 
 



 
 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

Els apartats en els que es divideix  l'assignatura són els següents: 

1. L’empresa i el seu entorn 

2. La divisió funcional 

a. Direcció d’Operacions 

b. Direcció Financera 

c. Direcció Comercial 

d. Direcció de Tecnologies de la informació 

e. Direcció General i Estratègica. 

3. Els Recursos Humans 

4. Ètica empresarial (incrustada en totes les divisions funcionals) 
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VII. METODOLOGIES DOCENTS 

Les classes teòriques a l’aula consisteixen en classes magistrals de la matèria objecte de estudi amb 
suport infogràfic on s’animarà a l'alumne a participar. Està previst també que alguns professionals de 
reconegut prestigi facin una descripció pràctica de la seva activitat amb la intenció de generar debat 
entre els alumnes.(1) 

 

No està permès l’ús de cap enginy electrònic de cap mena durant les classes teòriques. El professor 
informarà quan el seu ús sigui possible i/o recomanable.  
 
Les classes pràctiques a l’aula, desdoblades en dos grups, consistiran en el desenvolupament 
d’exercicis i treballs en grup, en que s’aplicaran a la pràctica alguns dels conceptes presentats a les 
classes teòriques. Posteriorment s’efectuarà una posada en comú de la que es despendran les 
conclusions acadèmiques corresponents.  
 
L’ús de portàtil o altres enginys electrònics a les aules és permetrà en determinades sessions (el 
professor informarà quan el seu ús sigui possible i/o recomanable).  
 
Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis, 
treballs i casos pràctics plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de 
temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que 
s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals). Es recomana l'ús de fonts legals 
d’adquisició de coneixement i es desaconsella de manera ferma l'abús del "Retallar i enganxar" N'hi 
ha eines informàtiques que revelen aquest hàbits i que poden esdevenir en la no correcció del 
treball, exercici o cas pràctic. 
 
Les activitats d’avaluació avaluaran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord 
amb els criteris que es presenten en el següent apartat.  

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

Element d’avaluació Pes a la qualificació final Resultats 
d’aprenentatge 

Proves teòric- pràctiques 
individuals 

(A) 
60% RA 2.7 RA 8.2 RA 10.1 

Avaluació temes treballats a 
l’aula (B) 10% RA 2.7 RA 8.2 RA 10.1 

Avaluació continuada (C) 30% RA 2.7 RA 8.2 RA 10.1 
(A) Proves teòric-pràctiques individuals (60%) 
Al llarg del curs es faran unes proves tant teòriques com practiques sobre els continguts treballats en 
sessions anteriors. Un exemple son els exàmens parcials que es faran al final de cada tema. 
Tots els exàmens tindran el mateix valor final. No presentar-se a un d’ells equival a un 0.  
No farà mitjana la pitjor nota obtinguda de tots ells. 
 
(B) Avaluació temes treballats a l’aula (10%) 

(1) Subjecte a la disponibilitat dels professionals 



 
 

Al llarg del curs durant les classes pràctiques es proposaran una sèrie d’exercicis o a lliurar o proves 
(una prova pot esser tan curta com una simple pregunta del professor per mesurar el grau de 
coneixement del estudiant) i que puntuaran amb un 10% a la nota final. En algunes ocasions, aquests 
exercicis podran ser realitzats en grups a indicació del professor i es podrà demanar el seu lliurament 
abans del seu termini. El lliurament fora de termini no serà objecte d’avaluació. 
No farà mitjana la pitjor nota obtinguda de totes elles. 
 
(C) Avaluació continuada (30%) 
Es plantejaran casos (reals o no) que s'hauran de treballar individualment o en grup i discutir a les 
classes practiques més alguns qüestionaris a la plataforma moodle. 
Depèn de la pràctica, els grups hauran d’entregar un document de síntesi o presentar un treball 
desenvolupat davant de l’aula . En aquest cas, s’avaluarà tant l’exposició com el contingut de la 
presentació . 
 
Per detectar aquells estudiants que no treballen com la resta dels seus companys de grup, durant la 
discussió o les presentacions a les classes pràctiques, es formularan preguntes directes sobre el tema 
als estudiants y s’avaluarà raonadament la idoneïtat i exactitud de les seves resposta. Això voldrà dir 
que les persones que no responguin o ho facin de manera incorrecta o inexacta no tindran una 
qualificació igual a la nota del seu grup, sinó una menor proporcional a la inexactitud de la resposta. 
 
Tots els lliuraments estaran definits amb prou antelació per que no hi hagi cap problema de temps i 
s’hauran de lliurar únicament via plataforma moodle de l’assignatura (el correu electrònic no serà 
una via admesa per aquest tòpic) i amb un format lliure de virus informàtics,  es a dir només PDF, no 
s’admetrà cap altre format, sense excepcions) 
Conseqüentment no serà objecte d’avaluació: 

 • El lliurament fora de termini.  
 • Qualsevol document en un format diferent a PDF 
  

 
La qualificació serà el resultat del càlcul següent: 
Mitjana A +Mitjana B’s + Mitjana C’s 
 
No farà mitjana la pitjor nota obtinguda als elements individuals de A, B o C. 
Per fer el càlcul, cal tindre més de 4,5 de mitjana a cadascun dels elements A, B o C, és a dir, si un 
alumne té les següents notes desprès de calcular les respectives mitjanes : 
(A) Proves teòric-pràctiques individuals (60%) = 6 
(B) Avaluació temes treballats a l’aula (10%) = 5 
(C) Avaluació continuada (30%)= 4,2 
Teòricament la nota final fora 6.(0,6) + 5.(0,1) + 4.2(0,3) = 5,36, però al esser C< 4,5 no es faria el 
càlcul i l’estudiant hauria de presentar-s’hi al examen final. 
 
 
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. 
 



 
 

 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

 

TIPUS Activitat Formativa Hores Crèdits ECTS 
(6*hores/150) Resultats d’Aprenentatge 

DIRIGIDES 
 

Classes magistral 
amb suport de TIC 
amb  participació 
activa dels 
estudiants 

42 1,68 
RA 2.7 RA 8.2  

Resolució de casos 
pràctics 18 0,72 

SUPERVISADES  Tutories de 
recolzament a la 
realització el treball 
pràctic i teòric 

15 0,6 RA 2.7 RA 10.1 

AUTÒNOMES Realització i 
exposició de treballs 35 1,4 

RA 8.2 RA 10.1 Estudi personal 20 0,8 
Recerca i lectures 
suggerides 20 0,8 

TOTAL  150 6 RA 2.7 RA 8.2 RA 10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 

1 Presentació. Conceptes generals.  
Empresa i entorn Classe magistral 2h dirigides 

2 Direcció d’Operacions Part I Exposició del professor 
Exercicis 2h dirigides 

3 Direcció d’operacions Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

4 Test parcial Operacions  
Direcció de RRHH Part I Exposició del professor 2h dirigides 

5 Direcció de RRHH Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

6 Test parcial RRHH 
Direcció Comercial Part I Exposició del professor 2h dirigides 

7 Direcció Comercial Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

8 Test parcial Comercial 
Direcció Financera Part I Exposició del professor 2h dirigides 

9 Direcció Financera Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

10 Test parcial Finances 
Direcció de TIC’s Part I Exposició del professor 2h dirigides 

2h dirigides 

11 Direcció de TIC’s Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

12 Direcció Ètica Part I Exposició del professor 2h dirigides 

13 Direcció Ètica Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

14 Test parcial TIC's 
Direcció de Qualitat Part I Exposició del professor 2h dirigides 

15 Direcció de Qualitat Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

16 Direcció General Part I Exposició del professor 2h dirigides 

17 Direcció General Part II 
Exposició del professor 
Exercicis i Debat a classe 
Treball en grup 

2h dirigides 

18 Responsabilitat Social Corporativa Classe magistral 2h dirigides 
19 No hi ha classe   
20 Examen Final del Semestre  2h 

 



 
 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Quan l'estudiant del grau finalitzi el seu periple (o fins i tot abans) s'enfrontarà al món de la 
prevenció i seguretat a la seva vessant empresarial i a més en un entorn altament competitiu. És en 
aquest entorn on podrà aplicar els coneixements d'organització empresarial adquirits, especialment 
quan hagi de tractar amb els nivells de direcció com a  professional de la Prevenció i Seguretat, com 
pot ser amb el responsable de Compres, Manteniment o els Directors Financers, de Recursos 
Humans, Operacions o fins i tot el Gerent de l'empresa. Aquestes relacions poden resultar difícils o 
compromeses i sense una formació adequada podria provocar el poc desitjat efecte de posar-se a la 
defensiva en haver d'assumir una postura subordinada davant algú amb major autoritat que 
l'estudiant i no una actitud natural com ha de ser. 
 
A part, les relacions entre comandaments intermedis del mateix nivell poden contenir de vegades un 
element competitiu que impedeix tractar obertament assumptes importants de l'empresa.  
 
Si no existeix una eficaç i cordial relació entre els responsables de les diferents àrees funcionals de 
l'empresa, tots els programes de prevenció i seguretat que es vulguin impulsar potser no rebin el 
respatller unànime de tots ells, possiblement perjudicarà les iniciatives o programes futurs i tindran a 
partir d'aquest moment més dificultat per obtenir els recursos necessaris amb el respatller de la 
Direcció general. 
 
 
 


