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Prerequisits

No hi ha ninguna especial

Objectius

La matèria té per objectiu principal proveir dels conceptes bàsics sobre gestió empresarial i de projectes
necessaris així com les competències i les habilitats necessàries per afrontar el món professional actual
relacionat amb les ciutats intel·ligents i sostenibles.

Competències

Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
Dissenyar, desenvolupar i defensar projectes relacionats amb la gestió, lequitat i la sostenibilitat de les
ciutats aplicant elements dinnovació tecnològica, com les tecnologies de la informació i de les
comunicacions.
Identificar i interpretar els reptes socials, econòmics, tecnològics i de sostenibilitat que es plantegen en
diferents àmbits com en urbanisme, infraestructures, mobilitat, economies urbanes, serveis i
equipaments, diversitat cultural i desigualtats socials, recursos energètics i naturals, residus, etc.
Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar de manera crítica el treball realitzat i demostrar esperit de superació.
Descriure les estratègies fonamentals d'acció de les empreses en el desenvolupament de ciutats
intel·ligents i sostenibles.
Dissenyar i gestionar projectes per a empreses tenint en compte aspectes de caràcter tecnològic,
institucional, econòmic i organitzatiu.
Dominar a un nivell bàsic els aspectes essencials (estructura, organització, normativa i economia) de
les empreses.
Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

Introducció a la funció directiva
Funcions directives.
Noves orientacions de la funció directiva.
Lideratge i estils de lideratge
Competències i habilitats directives.

Estratègia d'empresa
El procés d'anàlisis i formulació de l'estratègia
La implantació de l'estratègia
Economia col·laborativa
Economia circular
RSC, ètica i valors

Funció i iniciativa emprenedora
Procés de creació d'una empresa.
Identificació i evaluació d'una oportunitat empresarial
Models de negoci. Canvas i lean startup.
Pla de empresa

Gestió de projectes
Gestió i estructura de projectes.
Fases d'un projecte.
Planificació i organització d'un projecte.
Execució de projecte: direcció i control.
Eines de gestió de projectes.

Gestió de la innovació
Gestió estratègica de la innovació i de la tecnologia
El procés d'innovació i la seva gestió
Intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica
Competències en innovació i tècniques de creativitat
Venture management: Intrapreneurship o Corporate entrepreneurship

Metodologia

Classes teòriques: Classes magistrals sobre els conceptes del temari, amb participació i intervenció de les
persones assistentes.

Classes de resolució de casos estudi i exemples reals: Resolució de problemes corresponents a la matèria per
part de les persones assistentes.

Discussió sobre les estratègies de solució, la seva anàlisis i la seva execució.

Elaboració de treballs i informes: Casos estudi que seran plantejats i resolts per les persones matriculades a
l'assignatura de forma individual o en grup, a partir dels quals realitzaran un informe (escrit i/o multimèdia).

Es treballarà de forma participativa i experimental en grups i individualment.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6

Classes teòriques 22,5 0,9 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories individuals 2,5 0,1 1, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Preparació i estudi dels continguts teòrics i pràctics 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Els continguts d'aquesta assignatura s'avaluaran de forma continuada mitjançant exàmens parcials i
avaluacions d'informes de la part pràctica:

- Avaluació teoria (exàmens parcials) 50%

- Treball pràctic en aula i informes 50%

Per superar l'assignatura caldrà obtenir un 5 com a nota global ponderada i un 3 sobre 10 de cada activitat
d'avaluació per poder fer mitjana. La no participació en alguna de les activitats específiques es valorarà amb
un zero. MH=10.

Es considerarà un alumne com a "no avaluable" en el cas que no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Al final del curs el professor publicarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de revisió de l'examen. En cas
d'una nota inferior a 3.5, l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

Hi haurà una re-avaluació per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura i la seva nota final sigui
igual o superior a 3.5. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta re-avaluació. En cas de
superar la re-avaluació, la nota final serà d'un 5.

No hi ha un tractament diferenciat pels estudiants repetidors.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...)
s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i
degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones
responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova
programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats
d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB) 

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats
que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de

 Els estudiants i les estudiants han haverl'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).
obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens. L'estudiant que es presenti i la superi
aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.
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Irregularitats en actes d'avaluació/còpia/plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116.
Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació teoria (exàmens parcials) 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Treball pràctic en aula i informes 50% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6
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