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PRESENTACIÓ

AquestaGuia etproporciona la informació imprescindiblede cara aplanificar el curs ambencert, amés
dedonar-te referènciade tots els serveis i possibilitats que t'ofereix laFacultat.

Els titulats i titulades de la nostra facultat estannotablement satisfets tant dels resultats comde la bona
inserció professional que obtenen curs rere curs.Això ens estimula encara més a millorar en tot el que
sigui possible lanostraoferta educativa, els nostres serveis i la nostraorganització.

Anivell acadèmic, els plans d'estudi ofereixen optativitat per tal que puguis configurar l'itinerari curri-
cular quemés encaixi amb les teves característiques i interessos. Cal, però, que coneguis els perfils dels
diversos tipusd'assignatures abansdeprendredecisionsqueafectin la tevamatriculació.

Un any més, voldríem aprofitar aquesta presentació per encoratjar-te a treure el màxim profit de les
possibilitats formatives i dels serveis que posem al teu abast: la possibilitat de realitzar pràctiques en
empreses, l'oportunitat de fer estades d'estudis a l'estranger en elmarc dels programes d'intercanvi in-
ternacional que tenima l'efecte, de recórrer a les tutories que t'hemassignat, d'ampliar la teva formació
en idiomesmés enllà de les assignaturesobligatòries de la carrera, de treure tot el partit dels recursos in-
formàtics i audiovisuals al teu abast…

Esperem, en definitiva, que aprofitaràs almàxim el teu pas per la Facultat d'Empresa i Comunicació de
la Universitat deVic perque, al final, el teu període d'estudis hagi estat el més agradable i satisfactori
possible.

Ambaquestobjectiu treballem i restema la tevadisposició.

Facultatd’Empresa iComunicació
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LAFACULTATD’EMPRESAICOMUNICACIÓ

Estructura

LaFacultat d'Empresa iComunicacióde laUniversitat deVic imparteix 11 titulacions:

• DiplomaturadeCiènciesEmpresarials
• Llicenciaturad'Administració iDirecciód'Empreses
• LlicenciaturadeComunicacióAudiovisual
• LlicenciaturadePublicitat iRelacionsPúbliques
• LlicenciaturadePeriodisme
• Doble titulaciód'ADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (encinc anys)
• GrauenAdministració iDirecciód'Empreses
• GrauenComunicacióAudiovisual
• GrauenPeriodisme
• GrauenPublicitat iRelacionsPúbliques
• DobleGrauenADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (en sis anys)

La gestió ordinària en el govern de la Facultat correspon al Deganat, que delega les qüestions
d'organitzaciódocent enel o la capd'estudis.

La Facultat s'estructura en Deganat, Prefectura d'Estudis, Coordinació d'ensenyaments, departa-
ments, àrees funcionals i secretaria. El Deganat és el màxim òrgan de govern de la Facultat; la Prefec-
tura d'Estudis vetlla per l'organització acadèmica dels ensenyaments; els coordinadors d'ensenyament
vetllen per l'organització de cada titulació; els departaments són les agrupacions de professors d'una
mateixa àreadisciplinària; les àrees funcionals, ambels coordinadors corresponents, són àmbits dedes-
envolupament de nous projectes, de suport a la docència i de vinculació amb l'entorn i la secretaria dó-
nael suport administratiu.

El Deganat, la Prefectura d'Estudis, els coordinadors d'ensenyaments i la Secretaria de la Facultat són
situats a laquartaplantade l'edificiF1.

Les àrees funcionals de laFacultatd’Empresa iComunicació són:
-Relacions Internacionals
-FormacióContinuada
-Pràctiques

ÒrgansdeGovern

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell deDirecció, consti-
tuït pels següents càrrecs:

Degà
Antoni Soy iCasals

Adjuntaaldegàpera la InnovacióDocent
EulàliaMassana iMolera

AdjuntaalDegàpera laRecerca iTransferènciadeConeixement i coordinadoradels estudis
d'Empresa
AnnaSabata iAliberch
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Capd'Estudis
XavierVicente i Soriano

CoordinadordePeriodisme
XavierGinesta iPortet

CoordinadordePIRP
CarlesGrau iBartrina

CoordinadoradeComunicacióAdiovisual
AnnaPalomoChinarro

DirectorsdeDepartament
JordiDeSanEugenioVela.DirectordelDepartamentdeComunicació
JosepLluísGarcia iDomingo.DirectordelDepartamentd'Empresa iEconomia
LlorençSoldevila iBalart.DirectordelDepartamentdeLlengües,Ciències Socials i Jurídiques

CoordinadoracadèmicdeRelacionsInternacionals
PereMorera

DelegatdeRecerca
RamonOller

Responsablede l'ÀreadePràctiques
DolorsVinyet

Departaments,Professorat iProfessionalsdelsServeis

Professorat

Departament d’Economia iEmpresa: AlejandraAramayoGarcía
NúriaArimanySerrat
JoanBou iGeli
JordiCasasVilaró
EnricCasullerasAmbrós
AriadnaCodinaYlla
JoseA.CorralMarfil
JosefinaDamianCastellví
RamonFabreVernedes
JosepL.GarcíaDomingo
FerranGustau JaenColl
RaymondLagonigroBertran
RafaelMadariagaSánchez
JoanCarlesMartoriCañas
RamonOllerPiqué
ElisabetPaxauTura
AnnaM.PérezQuintana
M.AntòniaPujolFamadas
AnnaM.RomaVilanova
AnnaSabataAliberch
JosepTerradellasCirera
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RobertVendrellCirera
XavierVicenteSoriano
CarmeViladecansRiera
JesúsVinyesVila

Departament deComunicació: EvaArderiuPi
OresteAttardiColina
MarBinimelisAdell
EvaCaroDomínguez
MontseCasasArcarons
IreneColomValls
RuthContrerasEspinosa
XavierDocampoSellarès
ÓscarFernándezFerrer
EfraínFogliaRomero
MariaForgaMartel
GerardFranquesaCapdevila
JoanFrigolaReig
OriolGifraDurall
ArnauGifreuCastells
IreneGarcíaMedina
XavierGinesta
DanielGómezCañete
ZahairaGonzálezRomo
Santiago JordánÁvila
DiegoLinaresRomera
GuillemMarcaFrances
RaúlMartínezCorcuera
EulàliaMassanaMolera
SantosMateosRusillo
HenryNaranjoPérez
HéctorNavarroGuere
JulioPanizoAlonso
HugoPardoKuklinski
CristinaPeralesGarcía
RosaPonsCerdà
JordiRibotPuntí
Jordi SerratManén
Sergi Solà Saña
JordiTrassierraRodríguez
ClaradeUribeGil
MarcVailloDaniel
ConradXalabarderVoltas

Llengües,Ciències Socials i Jurídiques: JosepBurgayaRiera
GonçalCalleRosingana
IgnasiCollParra
JordinaCorominaSubirats
EusebiCorominaPou
MontseCorriusGimbert
M.CarmeCrivillésGrau
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JordiDeSanEugenioVela
JosefinaDomènechRierola
AmèliaForaster Serra
MiquelGenís Serra
JosefinaGuixSoldevila
Teresa JulioGiménez
Félix JuradoEscobar
ManuelLlanasPont
IreneLlop Jordana
AnnaMasferrerGiralt
JoanMasnouSuriñach
DanielNicholls
AnnaM.PalomoChinarro
DolorsPalomoChinarro
ÀngelsPinyanaGarriga
SantiPonceVivet
PereQuerAiguadé
LlorençSoldevilaBalart
LourdesVilardellBujons

Professionalsdeserveis

Secretàries deCentre: AlíciaGonzález iMoral
CecíliaVilaGaja
MontseVivas iLlopart

Capde secretaria acadèmica: CristinaFont
Secretaria acadèmicadelCentre: ImmaPuig
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CALENDARIACADÈMIC2011-2012

Docència:
Les 36 setmanesdel curs acadèmicesdistribuiranentre el 6de setembre i el 2de juliol
Les 30 setmanesdedocència esdistribuiranentre el 6de setembre i el 4de juny

Docència 1rQ:
Del 26de setembre al 25degener

Docència2nQ:
Del 20de febrer al 6de juny
Els ensenyamentsdeMàster i deFormacióContinuadapodranallargar aquestsperíodes

VacancesdeNadal:
Del 24dedesembrede2011 al 6degenerde 2012, inclosos

VacancesdeSetmanaSanta:
Del 2 al 9d'abril de 2012, inclosos

Dies festius:
Dimecres 12d'octubrede2011-ElPilar
Dissabte 29d'octubrede2011-No lectiu
Dilluns 31d'octubrede2011-Pont
Dimarts 1 denovembrede2011 -Tots Sants
Dimarts 6dedesembrede2011 -LaConstitució
Dijous 8dedesembrede2011 -LaPuríssima
Divendres9dededesembrede2011-Pont
Dissabte 10dedesembrede2011-No lectiu
Dissabte 7degenerde 2012 -No lectiu
Dilluns 23d'abril de 2012- Sant Jordi
Dimarts 1 demaigde2012-Festadel treball
Dilluns 28demaigde2012 - SegonaPasqua (festa local pendentd'aprovació)
PontDijous 5de juliol de 2012 -FestaMajor (festa local)
Divendres6de juliol de 2012-Pont
Dimarts 11 de setembrede2012-DiadaNacional

.
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Plad’estudis

LaFacultat d’Empresa iComunicacióde laUniversitat deVic, per tal d’adaptar-se al nouentorn empre-
sarial, a partir del curs 2000-2001 va començar a impartir l’actual pla d’estudis de la Llicenciatura
d’Administració i Direcció d’Empreses que va ser aprovat pel Consejo de Universidades el dia 16 de
maigde2000.

El pla d’estudis organitza la docència en quatre cursos de dos quadrimestres cadascun, amb un total de
300 crèdits acadèmics, teòrics i pràctics. El crèdit acadèmic és la unitat de mesura de càrrega lectiva i
equival a 10horesdeclasse.Cadaquadrimestre téunaduradade 15 setmanes lectives.

Els 300crèdits totals estandistribuïts de la següentmanera:

PRIMERCICLE (1r i 2n) CRÈDITS
AssignaturesObligatòries 126
AssignaturesOptatives 12
AssignaturesdeLliureElecció 12
TOTAL 150

SEGONCicle (3r i 4t) CRÈDITS
AssignaturesObligatòries 102
AssignaturesOptatives 30
AssignaturesLliureElecció 18
TOTAL 150

Les assignatures obligatòries són aquelles que els estudiants han de cursar per obtenir el títol i que
formenpartde l’esqueletbàsicde la carrera.

LesAssignatures Optatives són les que permeten a l’estudiant especialitzar el seu currículum en al-
gundels itineraris previstos i, en funcióde les sevespreferències i expectativesprofessionals.

Els crèdits de Lliure Elecció (LLE) permeten a l’estudiant configurar de manera flexible la seva for-
mació, bé aprofundint l’especialització o bé donant reconeixement acadèmic al desenvolupament
d’altres activitats formatives.



GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 11

Itinerari2ncicle.Matí

El quadre adjunt estableix l’ordre temporal en què es desenvolupen les assignatures obligatòries de
l’ensenyament.Pareuatenció als horaris lectiusdecadacurs.

SegonCicle

TERCERCURS

1rQuadrimestre C.A. 2nQuadrimestre C.A.

Comptabilitat deCostos 6 DireccióFinancera I 6

HisendaPública 6 TªEconòmica l’Empresa i Indústria 6

Econometria I 6 DireccióComercial I 6

MatemàtiquesOperacionsFinanceres 6 Econometria II 6

Anglès IV 6 OptativaoLL.Elecció 6

OptativaoLl.Elecció 6 OptativaoLL.Elecció 6

OptativaoLl.Elecció 6

CrèditsTotals 42 CrèditsTotals 36

QUARTCURS

1rQuadrimestre C.A. 2nQuadrimestre C.A.

DireccióFinancera II 6 Anàlisis d’EstatsComptables 6

DireccióComercial II 6 PolíticaEconòmica 6

DireccióEstratègica iPolíticade l’Empresa I 6 DireccióEstratèg. iPolíticade l’Empresa II 6

IntegracióEuropea 6 SistemaFiscalEspanyol 6

OptativaoLliureElecció 18 OptativesoLliureElecció 12

CrèditsTotals 42 CrèditsTotals 36

Nota: l’oferta total de crèdits és 312, noteuquenomésn’heudecursar 300, per tantpodeu fer la vostra tria en funcióde les
assignaturesoptatives i de lliure elecció.
1)Estudiants de nou ingrés, per completar els crèdits optatius, oferim una franja horària al segon qua-
drimestre ambdues assignatures:

–DretLaboral
– SociologiadelTreball i l’Empresa

El primer quadrimestre s’ofereix una assignatura de Lliure elecció, Matemàtica Inicial, altament re-
comanada per als estudiants que vulguinmillorar el nivell inicial dematemàtiques per cursar amb ga-
ranties les assignaturesobligatòriesMatemàtica I iMatemàtica II.

2)Estudiants que ja cursen estudis. L’itinerari és la distribució planificada de les assignatures obligatò-
ries. Es completa ambunadistribucióde franges horàries quepermeten cursar diferents assignatures
optatives i, si es vol, assignaturesde lliure elecció.

-En funció dels crèdits que teniu aprovats, planifiqueu el nombre d’assignatures obligatòries que vo-
leu cursar.



-Es recomana donar prioritat a les assignatures que ja heu fet, de cursos anteriors, abans que a noves
assignatures. Lanormativa acadèmica imposa algunes limitacions respecte al nombrede crèditsmí-
nims imàximsqueespodenmatricular.

-Tingueu en compte que tant els horaris com el calendari d’exàmens estan planificats tenint en
compte els cursos sencers. Com més s’allunyi la vostra matrícula del curs sencer, més dificultats
(coincidènciesd’horaris, incompatibilitats dedatesd’exàmens) us trobareu.

- Si teniupensat cursar l’últimcurs a l’estranger,mireu ambatenció els requisits necessaris pel que fa a
nivell d’idiomes i assignatures cursades i aprovades a la guia de l’estudiant. Es recomana, encara que
noésobligatori, cursar l’assignaturade InternationalBussinesCultureque s’ofereix enhorari tarda.

- Si teniu pensat realitzar altres activitats per completar els crèdits de Lliure Elecció,mireu les possi-
bilitats disponibles a la guia de l’estudiant. Pareu especial atenció a la realització de pràctiques en
empreses.

- Les assignaturesoptativespodencursar-se i constar a l’expedient comacrèdits de lliure elecció.És
adir, unestudiantpot completar els crèdits de lliure elecció cursant assignaturesoptatives.Encan-
vi, les assignaturesde lliure elecciónopodencursar-se comaassignaturesoptatives.

3)El vostre perfil d’especialització el podreu dissenyar a partir de les assignatures optatives i lliures
eleccionsde 3r i de4t curs.

Especialització en:
-EconomiaAplicada
-Màrqueting
-Comptabilitat
-Finances
-Emprenedoria
-Comerç internacional
-Negocis internacionals

Es recomana seguir el següent itinerari aconsellat per cadaquadrimestre i especialitat.

TERCER I QUARTCURS
1r.quadrimestre 2nquadrimestre
Macroeconomia: entorn i empresa (OPT) ModelsdeProgramació (OPT)
HorariTarda HorariTarda
InvestigaciódeMercats (Ll.E) Màrketing Internacional (LL.E)

(Anglès)
Auditoria (OPT) ComptabilitatDirectiva (OPT)

Normes InternacionalsComptables
(OPT) Horari tarda

PlanificacióFinancera (OPT) Instruments iMercats financers (OPT)
Creaciód’empreses (Ll.E)* SimulacióEmpresarial (LL.E)
ControlLogístic (OPT) DevelopingManagerialBehavior (LL.E)

(Anglès)Horari tarda
Comerç Internacional (OPT) ControlLogístic (OPT)
TècniquesdeComerçexterior (Ll.E)
InternationalAffairs (LL.E) (Anglès) InternacionalBusinessCulture (Ll.E)

(Anglès).Horari tarda
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Gestióde la innovació (LL.E.)Horari tarda Matemàticade la Inversió iNPF (OPT)
Horari tarda

*Vinculat aPremi “Millorprojecte empresarial”

EconomiaAplicada
En aquest itinerari està pensat per a un llicenciat enADE amb una formació àmplia que el capaciti per
al desenvolupament de tasques d’analista econòmic, no només en el món empresarial, sinó també en
AdministracionsPúbliques.

Màrqueting
Les assignatures d’aquest itinerari permeten a l’estudiant conèixer els mètodes per a obtenir informa-
ciódelmercat i transformar-la en informacióútil, per tal de completar la seva formació comercial utilit-
zant el programari estadísticmés adequat.D’altra banda, en aquest itinerari es pretén també capacitar
l’estudiant en l’àmbitdelmarquètingnecessari per a tota empresaque s’internacionalitza.

Comptabilitat
L’objectiu d’aquest itinerari és aconseguir els coneixements necessaris en les pràctiques d’auditoria tan
presents en el món empresarial actual. S’incideix també en la normativa comptable internacional, ja
que la realitat econòmica actual requereix aquests coneixements per resoldre els problemes que es pre-
senten en l’àmbit comptable de les empreses.D’altra banda, s’afiancen els continguts de la comptabili-
tat degestiómitjançant els tractaments informàticsoportuns.

Finances
En aquest itinerari es pretén diagnosticar la salut financera de l’empresa per tal de planificar adequada-
ment les estratègies a seguir mitjançant els mètodes i instruments de gestió financera oportuns. Es
tracta d’aprofundir en els diferents mercats d’actius financers actuals, tant nacionals com internacio-
nals, i estudiar l’intercanvi d’actius financersdesdel puntdevistade l’emissor i de l’inversor.

Emprenedoria
En aquest itinerari es vol despertar la vessant emprenedora demolts estudiants que trien aquest ense-
nyament.Amb aquesta finalitat es descriu el procés a seguir per crear una nova empresa i quins són els
mecanismes per consolidar l’empresa en unmercat cada vegadamés competitiu. Es coneixen els requi-
sits i alternatives legals existents, s’analitza la viabilitat econòmica, s’estudia la problemàtica organitza-
tiva derivada de la coordinació de les diferents àrees funcionals i de la coordinació de les diferents tas-
quesdedirecció, ressaltant en tot cas la importànciade l’empresari.

Comerç internacional
En aquest itinerari s’estudien els efectes de la globalització econòmica a través de l’estudi de les trans-
accions a nivell internacional. Es tracta de conèixer les causes i conseqüències de la mundialització en
termes econòmics i dels efectes en el comerç internacional. Aquest itinerari curricular també pretén
que l’estudiant conegui les estratègiesd’expansió capamercats internacionals.

Negocis internacionals
La globalització econòmica està progressant ràpidament i aquesta circumstància fa que es requereixen
professionals preparats per portar a termeels negocis internacionals. Professionals destacats en elmàr-
queting internacional, les normes internacionals comptables, les tècniquesde comerç exterior, elsmer-
cats financers internacionals, és a dir, per prendre les millors decisions cal tenir una bona informació i
per aixòenaquest itinerari s’estudien lesdiferents àreesqueentrenen joc anivell internacional.
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Itinerari2ncicle.Nit

2nCicle: Obligatòries: 102CA
Optatives: 30CA
LliureElecció: 18CA
Total: 150

El quadre adjunt estableix l’ordre temporal en què es desenvolupen les assignatures obligatòries de
l’ensenyament.Pareuatenció als horaris lectiusdecadacurs.

SEGONCURS

1rQuadrimestre C.A. 2nQuadrimestre C.A.

DireccióFinancera II 6 IntegracióEuropea 6

DireccióComercial II 6 PolíticaEconòmica 6

Dir.Estrat iPol.Empresa I 6 Dir.Estrat. i Pol.Empresa II 6

SistemaFiscalEspanyol 6

Optatives 6 Optatives 12

LliureElecció 6

CrèditsTotals 36 CrèditsTotals 36

Nota: l’oferta total de crèdits és 156, noteuquenomésn’heudecursar 150, per tantpodeu fer la vostra tria en funcióde les
assignaturesoptatives i de lliure elecció.

Quadredeconvalidacionsper als diplomatsd’Empresarials de laUVic.Els diplomatsd’altres centres
hand’entrevistar-se ambelCapd’Estudis.

CC.EMPRESARIALS ADE2NCICLE

Nomassignatura/es Tipus Nomassignatura/es Tipus

Comptabilitat II Obligatòria AnàlisiEstatsComptables Obligatòria

Comptabilitat III Obligatòria Comptabilitat III
(Comptabilitat deCostos) (Comptabilitat deCostos) Obligatòria

DireccióComercial Obligatòria DireccióComercial I Obligatòria

DireccióFinancera Obligatòria DireccióFinancera I
(Gestió financera) Obligatòria

DretFiscal Obligatòria SistemaFiscal Espanyol Obligatòria

MatemàticaFinancera Obligatòria Matemàticade lesOperacions
Financeres Obligatòria

Existeix la possibilitat de convalidar més crèdits en funció de les assignatures cursades a Empresarials
(consultar alCapd’Estudis).

Les assignatures del segon cicle que surten a la taula de convalidacions no hi són als horaris. En cas que
leshagueudecursar,mireuelshorarisADE/PIRP.
1)Estudiants que ja cursen estudis. L’itinerari és la distribució planificada de les assignatures obligatò-
ries. Es completa ambunadistribució de franges horàries quepermeten cursar diferents assignatures
optatives i, si es vol, assignaturesde lliure elecció.
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-En funció dels crèdits que teniu aprovats, planifiqueu el nombred’assignatures obligatòries que
voleucursar.
- Es recomanadonar prioritat a les assignatures que ja heu fet, de cursos anteriors, abans que a noves
assignatures. La normativa acadèmica imposa algunes limitacions respecte al nombre de crèdits
mínims imàximsqueespodenmatricular.
-Tingueu en compte que tant els horaris com el calendari d’exàmens estan planificats tenint en
compte els cursos sencers. Com més s’allunyi la vostra matrícula del curs sencer, més dificultats
(coincidènciesd’horaris, incompatibilitats dedatesd’exàmens) us trobareu.
- Si teniu pensat cursar l’últimcurs a l’estranger,mireu ambatenció els requisits necessaris pel que fa
a nivell d’idiomes i assignatures cursades i aprovades a la guia de l’estudiant. Es recomana, encara
que no és obligatori, cursar l’assignatura de International BussinesCultureque s’ofereix en horari tar-
da.
- Si teniupensat realitzar altres activitats per completar els crèdits deLliureElecció,mireu lespossi-
bilitats disponibles a la guia de l’estudiant. Pareu especial atenció a la realització de pràctiques en
empreses.

2)Per l’elecció de les assignatures optatives i deLliureElecció podeu seguir l’explicació feta en les pàgi-
nesprecedents.

CrèditsdeLliureElecció

Els crèdits de lliure elecció han de permetre a l’estudiant configurar de manera flexible el seu currícu-
lum,bé aprofundint enalgunade les especilitzacionsobédonant reconeixement acadèmic a altres acti-
vitats formativesquecomplementin la formaciópròpiade la titulació.
Per completar el total de crèdits de lliure elecció previstos al pla d’estudis, l’estudiant pot triar d’entre
les següentsmodalitats:

A.Cursant assignatures.Poden ser:
A.1.Assignatures específiquesde lliure eleccióque laFacultat ofereix.
A.2.Qualsevol altra assignaturaoptativade lamateixa titulació.
A.3.Qualsevol altra assignatura de la resta de centres de la Universitat de Vic sempre i quan el seu

contingut no coincideixi en més d’un 20% amb assignatures cursades a la Llicenciatura
d’Administració iDirecciód’Empreses.

B.Per reconeixementdecrèditsper estudis acadèmics reglatsdenivell universitari.

C.Per reconeixement de crèdits per altres activitats no reglades a nivell universitari. És la modalitat
que permet reconèixer acadèmicament altres activitats formatives. L’estudiant ha de sol·licitar prè-
viament l’autorització llevat dels casos en que el reconeixement ja estigui previst. Són activitats
d’aquest tipus:
C.1.Pràctiques en empreses, tutoritzades per la Facultat en el marc de convenis de cooperació edu-

cativa, quepermetena l’estudiant familiaritzar-se ambelmón laboral.
C.2.Treballs acadèmicament dirigits. Són treballs que realitzen els estudiants sobre temes directa-

ment relacionats amb matèries del pla d’estudis i que es realitzen supervisats per un professor
del centre.

C.3.Programes d’intercanvi universitari.Activitats realitzades en el marc de convenis signats entre
universitats, centresde recercaodepartaments.

C.4.Cursosd’idiomesqueno siguin els que l’estudiant cursa comaobligatoris ooptatius en la titula-
ció i que es realitzen a l’Escola d’Idiomes de la Universitat deVic o a altres institucions amb les
quals laUVic tingui signat conveni.

C.5.Activitat professional. El desenvolupament d’una activitat professional relacionada amb la ti-
tulació pot donar lloc al reconeixement de crèdits de lliure elecció amb el vistiplau del cap
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d’estudisde la titulació.
C.6.Cursosde laUniversitat d’Estiude laUVic.

ElReconeixementde crèdits és el procediment administratiu quepermet a l’estudiant incorporar la re-
alització d’aquestes activitats al seu expedient acadèmic. No es tindran en compte les activitats que
comportinun reconeixement inferior auncrèdit.

Relacions Internacionals

Les relacions internacionals estan guanyant importància en elmón empresarial i la Facultat d’Empresa
iComunicació, conscient d’aquest fet, t’ofereix la possibilitat de cursar el quart anydels teus estudis en
unauniversitat estrangera.

Quipot sercandidat

Els requisits indispensablesperpoder realitzarunaestada a l’estranger són:
.Estarmatriculat a laUniversitat deVic.
.Tenir aprovats un60%dels crèdits de laLlicenciaturapel febrer.
.Tenir unmínimde5punts enels requisits de llengua.
.Es tindrà encompte l’entrevistapersonal i l’exposiciódemotius, així com l’expedient acadèmic.

Programad’estudis

L’estada en una universitat estrangera dóna opció a convalidar assignatures del 4t curs de carrera, i
aquest procés estarà subjecte a les taules de convalidacions establertes pel coordinador de relacions in-
ternacionals i elCapd’Estudis de la carrera.Elmàximdecrèdits convalidables són78per totunany
acadèmic,o 39perunquadrimestre,d’entre la taulad’assignaturesqueespresenta a continuació:

ASSIGNATURESOBLIGATÒRIES CRÈDITS TIPUS

Comptabilitat IV 6 obligatori

SistemaFiscal espanyol 6 obligatori

DireccióFinancera II 6 obligatori

DireccióGral. iEst. de l’Empresa I i II 12 obligatori

Integració europea 6 obligatori

PolíticaEconòmica 6 obligatori

DireccióComercial II 6 obligatori

ASSIGNATURESOPTATIVES CRÈDITS TIPUS

Optatives 12 optatiu

Les institucions receptores d’estudiants poden exigir l’assistència obligatòria a cursos diferents dels ci-
tats a la tauladecrèditsmínims.
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EstudiaraEuropa:

Alemanya -FachhochschuleNürnberg
Finlàndia -MikkeliPolytechnic
Finlàndia -HameUniversity
França -ESCSaintEtienne
GranBretanya -RoehamptonUniversityof Surrey
GranBretanya -UniversityofLuton
Finlàndia -TamperePolytechnic
Polònia -UITMinRzeszow

En cas de que sobrin places, els estudiants d’ADE també podran accedir als intercanvis del programa
DEGId’Empresarials.

EstudiaraAmèricadelNord

Canadà -UniversityofManitoba
EUA -UniversityofCentralArkansas
EUA -UniversityofWestFlorida
EUA -NorthernMichiganUniversity
EUA -Nichols StateUniversity
EUA -UniversityofTennessee
EUA -Florida InternationalUniversity

Pràctiquesa l’estranger

Els estudiants de la Llicenciatura d’Administració iDirecció d’Empreses tambépodenoptar a la realit-
zació d’un període de pràctiques en una de les empreses alemanyes amb les quals té conveni la
Universitat deNürnberg.

Nota: Per amés informació de tots els programes consulteu les pàgines d’intercanvis internacionals de
laUVic.

Lestutories

LaFacultat ofereix a tots els estudiants que començen els estudis universitaris un servei de tutories que
té per objectiu facilitar-los la integració a la dinàmica universitària. La Facultat assigna a cada estudiant
un tutor, professor de laUniversitat, que l’assessora en els àmbits acadèmic, de futur professional i, si és
el cas, personal.Òbviament, la utilitzaciód’aquest servei és voluntari perpartdels estudiants.

LaBorsadeTreball

La Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat deVic ofereix els serveis de la Borsa deTreball,
quecanalitza lesofertesde treball i les demandesdels diplomats, llicenciatsoestudiants.

Les persones interessades ens fan arribar els seu currículumvitae que entra en una base de dades.Apar-
tir de les ofertes de treball detallades d’empreses i institucions, la Facultat fa una primera selecció i tra-
met a les empreses els perfilsmés ajustats (especialització, coneixements d’idiomes i d’informàtica, in-
teressos personals). La selecció final i la negociació sobre les condicions de treball queda enmans de les
empreses i els interessats.
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Desdel començament d’aquest servei, el volumde contractacions ha augmentat progressivament. Si hi
estàs interessat, t’encoratgem perquè facis arribar el teu currículum a la Secretaria de la Facultat i om-
plis la fitxa corresponent. En cas que ja ho hagis fet, actualitza el currículumperiòdicament per tal que
la teva informació sigui commésajustadamillor.

Calendarid’exàmens

–Espublicarà a laweb.Assegureu-vosque tots sóncompatibles.

–Per a tots els estudiants que esteu en disposició d’acabar els estudis, la Facultat celebra, a cada convo-
catòria una sessió d’avaluació on s’analitzen conjuntament els resultats acadèmics. Òbviament, les
qualificacions de tots els estudiants en aquestes circumstàncies no són públiques fins després de la
sessió.

–Els estudiants que tenen pendent menys d’un 10% del total dels crèdits de la carrera, amb indepen-
dència de l’accés, tindran dret a una convocatòria extraordinària. Poden sol·licitar-la per aquelles as-
signatures a les quals s’han matriculat per segona vegada. Les dates per demanar-la s’exposaran a
SecretariaAcadèmica. Excepcionalment es podran acollir a la convocatòria extraordinària aquells es-
tudiants aquinomés falti una assignaturaper acabar la carrera.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDESEGONCURS

Anglès II

QUADRIMESTRE:
CRÈDITS: 6
PROFESSOR:GonzalCalle iFinaGuix

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiquesdetallades a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:

Instrumentals
-Comunicacióoral i escritade la llenguaestrangera
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i deplanificació
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses

Interpersonals
-Habilitat en les relacionspersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Habilitatper treballar enunequipdecaràcter interdisciplinar
-Habilitatper treballar enuncontext internacional
-Capacitatper treballar enentornsdiversos imulticulturals
-Capacitatdecrítica i autocrítica

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Creativitat
- Sensibilitat capa temesmedi ambientals i socials

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES

L’objectiu principal de l’assignatura és que l’estudiant adquireixi un nivell intermedi de la llengua angle-
sa enuncontext actual delmónde l’empresa.

Els objectiusque l’estudianthauràd’assolir durant el curs es concretenenels següentspunts:

1.Adquirir una competència lingüística suficient per poder comprendre i expressar-se en un entorn
professional emprant la gramàtica i el vocabulari apropiat, tenint curade lapronuncia.

2.Revisar les funcions lingüístiques i les estructures gramaticals pròpies d’unnivell intermedi de la llen-
gua anglesaperoptimitzar els resultats.

3.Aprofundiment en l’adquisició del lèxic específic de les àrees de comunicació tractades en el curs per
a la comprensió i expressióoral i escrita.

4.Familiaritzar l’estudiant amb l’ús correcte i efectiu de diccionaris temàtics, glossaris, diccionarismo-
nolingüesobilingües, gramàtiques i altresmaterials de referència.

5.Fomentar l’ús de les noves tecnologies i aprofitar els recursos que aquests nous soports ens propor-
cionen

6.Treballar continguts d’una altre disciplina del mateix curs utilitzant la llengua anglesa com a llengua
vehicular.
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CONTINGUTS:

LISTENINGS
1. An interviewwithanexecutive searchconsultant
2.An interviewwithanexpertonnegotiation
3.An interviewwith theSeniorVicePresidentof a
prestigioushotel chain

4.An interviewwithabankexecutive
5. An interviewwithanexpert in leadership training
6.An interviiewwithanexpertonpresentations
7. An interviewwith theMarketingManagerof a cre-
dit cardbusiness

SPEAKINGS
1.Managingmeetings
2.Negotiating
3.Complainingon the telephone
4.Problem-solving
5. Decision-making
6.Presentation techniques

READINGS
1. Retaininggood staff
2.FairTrade
3.Old-fashionedquality
4.Business ethics
5. Profile ofa leadingChielExecutive
6.Incompany innovation
7. Losing competitive edge
8. Agraded readingbook. (Intermediate level)

WRITINGS
BusinessWritingCorrespondence: e-mails, short re-
ports,minutes and letters.

GRAMMAR
1. Indirectquestions and statements
2.Conditions
3.Gerunds and infinitives
4.Narrative tenses
5. Relative clauses
6.Passives
7.Modals ofprobability

OBJECTIUSDIDÀCTICS

L’objectiu d’aquestes activitats és fomentar
la comprensió auditiva de l’anglès i
proporcionar a l’estudiant estratègies que
millorin la seva capacitat de comprensió
oral dematerial enregistrat per nadius i no
nadius parlant diferents accents de la
llengua anglesa.
Els estudiants hauran de comprendre
textos o diàlegs orals curts i extreure
informació específica.

Es practicarà l’expressió oralmitjançant
situacions de l’entorn empresarial on
l’alumne s’haurà d’expressar oralment
utilitzant expressions is vocabulary
específic.
L’alumnehaurà de conèixer i dominar
destreses pròpies de les converses
telefoniques.
L’alumnehaura de saber intervenir
enreunions.
L’alumnehaurà de saber fer presentacions.

L’objectiu de les lectures programades per
el curs és que l’estudiant treballi la
comprensió escrita de documents i textos.
Algunes lectures enllaçaran amb altres
activitats comconverses, discussions, i
presentacions.També, caldrà saber
identificar el corpus de vocabulari
específic així com les estructures
gramaticals.
Els estudiants hauran de llegir un llibre de
lectura graduada de nivell intermedi i
demostrar la seva comprensió lectora.

Els estudiants hauran de produir
documents escrits d’una forma clara i
precisa distingint diferents registres de
formalitat.

L'estudiant haurà de tenir una
competència lingüística de nivell
intermedi.
Es revisarandiversospunts gramaticals per
millorar i optimitzar el resultats.



METODOLOGIA:

Lametodologia didàctica emprada es correspon a l’aprenentatge funcional i comunicatiu d’una segona
llengua. L’alumne treballarà les habilitats comunicatives (llegir, escoltar, escriure i parlar), i estructures
gramaticals sempreenuncontext empresarial.

Com a bibliografia bàsica es treballarà amb un llibre de text i un de gramàtica on l’alumne podrà refor-
çar els aspectes gramaticals quecalgui per consolidarunnivell intermedid’anglès.La llengua vehicular a
la classe serà l’anglès.

Es detallarà en un pla de treball de l’assignatura les hores de sessions de classe. Les de treball dirigit i les
horesde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global assolit per l’estudiant. Per
tant, al llargdel curs s’avaluarà l’aprenentatgedecontingutsparcials a travésde:
control de la comprensió lectorad’un llibre (10%)
avaluació individual dels exercicis durant el curs (20%)
expressióoral (10%)

Amés amés, a final del curs l’estudiant haurà d’aconseguir la suficiència enun examenque representarà
el 60% de la nota final.Aquest examen constarà de les següents parts: comprensió oral i una prova es-
crita.Per fer lamitjana amb lanotad’avaluaciódecurs, cal tenir unanotamínimade4/10.

En segona convocatòria, només s’avaluarà la part de l’examen final (60%) i esmantindrà la nota de curs,
quenoésmodificable encapde les convocatòries.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiabàsica:
Textbook: David Cotton et al.Market Leader Student’s Book. Cambridge University Press 2005 (new

edition)
GrammarBook:Emmerson,Paul.BusinessGrammarBuilder.Macmillan 2004.
ReadingBook: J.MantleBenetton. PenguinReaders. Intermediate.Penguin 2000.

Bibliografia complementària:
Bethell,GandAspinall,T.Test yourBusinessVocabulary inUse.CUP, 2003.
Bourke,KTest itFix it Pre-Intermediate.OxfordUniversityPress, 2003.
Bourke,KTest itFix it Intermediate.OxfordUniversityPress, 2003
Duckworth,M.BusinessGrammarandPractice.OxfordUniversityPress, 2004.
Murphy,R.EnglishGrammar inUse.(withkey)CUP, 2004.
Swan,MandWalter,C.TheGoodGrammarBook OxfordUniversityPress, 2001.

Diccionaris:
Adam, J.H.LongmanDictionary ofBusinessEnglish.Nelson, 1991.
CambridgeAdvancedLearner’sDictionary.CambridgeUniversityPress, 2003.
MacmillanEnglishDictionary forAdvancedLearners.Macmillan, 2002.
OxfordAdvancedLearner’sDictionary.OUP, 1995.
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Matemàtica II

CREDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORS:JosepLluísGarcia iRobertVendrell

OBJECTIUS:
Queden definits en dues grans àrees, les anomenades competències genèriques, distribuïdes en tres
grans apartats i les anomenades competències específiques, que formen els objectius propis de
l’assignatura i quedendescrites en les taules següents:

COMPETÈNCIESGENERALS
Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
- Aconseguir que l’estudiant tingui facilitat en la comprensió de textos en terminologiamatemàtica de
nivellmitjà, i arribi a saber transcriure aquests textos en llenguatge analític.
- Desenvolupar la seva capacitat de síntesi i d’anàlisi per seguir tot raonament lògic enprocessosdeduc-
tius.
- Aconseguir que tingui l’habilitat de relacionar les diferents àrees conceptuals de l’assignatura i
d’aplicar els conceptes adquirits enaquesta assignatura endiferents àreesde la titulació.
- L’estudiant ha d’adquirir seguretat en l’aplicació dels conceptes bàsics i fonamentals de l’assignatura,
així comrelacionar resultats i saber-los interpretar.
- Hadedesenvolupar la capacitat dededucció i l’habilitat de ser crític enprocessosdeductiusperpoder
detectar, si escau, errors.
- L’estudiant ha de saber expressar correctament problemes de diferent tipologia, en terminologiama-
temàtica.
- L’estudiant hade ser capaçd’entendre i saber utilitzar els conceptes donats i deperdre la por a lamate-
màtica.

CONTINGUTS:
Els contingutsde l’assignatura són:
Tema1. Integració

1.1.Primitives. Integrals definides
1.2. Integrals impròpies



1.3. Integrals iterades.Àrea enel pla.TeoremadeFubini.
1.4. Integrals dobles.

Tema2.Equacionsdiferencials
2.1.Definicions
2.2.Equacionsordinàriesdeprimerordre
2.3.Equacions lineals d’ordre superior

Tema3.Equacions endiferències
3.1.Definicions i equacions lineals deprimerordre
3.2.Equacions lineals d’ordre superior
3.3.Estabilitat de les solucions.Gràficde teranyina.

METODOLOGIA:
En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura quadrimestral de6 crèdits corresponaproximadament a
10hores de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en4hores presencials i 5 hores de treball
personal a la setmana. La resta de temps (aproximadament 15 hores semestrals) corresponen a la prepa-
ració i realitzaciód’exàmens.

El caràcter instrumental de lamatèria impartida en aquesta assignatura comporta unplantejamentma-
joritàriament pràctic. Però, per poder resoldre tot tipus de problemes i exercicis matemàtics, és im-
prescindible conèixer i entendreuna sèriede conceptes teòrics i saber-los aplicar demanera correcta en
la seva resolució. Per tant, és aconsellable la màxima assistència i implicació de l’estudiant en les ses-
sions presencials, en què el professor explicarà els continguts teòrics de cada tema, acompanyats de
exemples i exercicis.

Lametodologia utilitzada en les 60 hores acadèmiques es dividirà en dos tipus de sessions: sessions de
classe i sessions de treball dirigit. Les sessions de classe estaran dedicades fonamentalment a la docèn-
cia impartida pel professor. Les sessions de treball dirigit estaran dedicades a treballar exercicis i pro-
blemesdemaneramés individualitzada. Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importàn-
cia de les hores de treball personal. És en aquestes hores (5 per setmana) que l’estudiant ha d’assolir els
nivells òptimsdedestresamatemàtica.Per aconseguir-ho, podemenumerar algunesde les tasques:

- Lectura i comprensiódels apuntsde cada tema, repassant els exemples i exercicis fets en leshorespre-
sencials.
- Plantejament dels nous exercicis i problemesde cada tema, buscant similituds ambels ja resolts,mar-
cant i/o apuntant els dubtesquevan sorgint, raonant els passos...
- Recerca en llibres i en la xarxa Internet de resums teòrics i de llistes d’exercicis de cada tema; tant re-
solts, comper resoldre.
-Utilitzacióde softwarematemàticquepot ajudar a comprovar resultats.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’horad’avaluar l’assolimentonodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:
-Prova final escrita, encadascunade les convocatòries (90%).
-Avaluaciódel treball individual de l’alumnedurant leshoresde treball dirigit (10%).
Cal fernotarque les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.

BIBLIOGRAFIA:

Teoria:
Chiang,C.Métodos fundamentales deEconomíaMatemática. EditorialMcGraw-Hill, 1987.
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García,A.Matemáticas aplicadas a laEmpresa.Madrid:AC, 1992
Larson;Hoterler;Edwards.Cálculo.Vol. 1 i 2.EditorialMcGraw-Hill, 1995.
López, M. Vegas, A. Curso Básico de Matemáticas para la Economía y Dirección de Empresas I. Madrid:

Pirámide, 1994.

Problemes:
Alegre,P.;Badia,C. i altres.Ejercicios resueltos deMatemáticasEmpresariales 1.Madrid:AC, 1990.
Alegre,P.; Jorba,L. i altres.Ejercicios resueltos deMatemáticasEmpresariales 2.Madrid:AC, 1991.
Bombal;Marín;Vera.Problemas deAnálisisMatemático.Vols I i II.Madrid:AC, 1989.
Caballero,Ri altres.Matemáticas aplicadas a laEconomíaya laEmpresa.Madrid:Pirámide, 1993.
Heading, J.EcuacionesDiferencialesOrdinarias.Mèxic:Limusa, 1982.
Kiselov;Krasnov;Makarenko.Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. EditorialMir, 1984.
López, M:Vegas, A. Curso Básico de Matemáticas para la Economía y Dirección de Empresas II. Ejercicios.

Madrid:Pirámide, 1994
Perez-Grasa, I.; Minguillón, E.; Jarne, G.Matemáticas para la economía. Programación matemática y siste-
mas dinámicos.McGraw-Hill, 2001
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Economiade l’Empresa II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR: FerranGustau JaénColl

OBJECTIUS:
Assolir el coneixementde labase conceptual, teòrica i històricaque fonamenta la comprensióde
l’empresa en l’àmbitmésgeneral de lesorganitzacions.
Apendre i apendre a reflexionar els temes transversalsmés importants i permanentsquan s’estudia les
empreses colectivament.
Donar a l’alumneelmarcde reflexiónecessari per entendre la interaccióde lespersones a les empreses i
les relacionsque s’estableixenentre elles, per tal depoder-les gestionar.
Iniciar l’alumneen la funció empresarial delmàrqueting, apartir d’entendre el paper central del client.

COMPETÈNCIES:

Generals:
-Capacitatd’organització i planificació.
-Habilitat en l’úsde la informació: cercar, analitzar, comprendre i gestionar la informació.
-Capacitatde realitzar exposicions raonades i coherents.
-Capacitat crítica i autocrítica.
- Sensibilitat envers els temesdemedi ambient i socials.

Específiques
-Redactarprojectesdegestió global, projectesd’àrees funcionals de l’organització, plansd’empresa,
etc.Que reflecteixin la capacitatper identificar i desenvulopar iniciatives empresarials
-Dirigir unaorganització i gestionar algunade les seves àrees funcionals, entenent la sevaubicació
competitiva i institucional.

CONTINGUTS:
1. Divisiódel treball,mercat, empresa i empresari.
1.1 Treball artesà versus treball fraccionat.
1.2 Sorgimentde les formesdemercat, empresa i empresari ambperspectivahistòrica.
1.3 Naturalesa econòmicade l’empresa i de l’empresari.
1.4 L’empresa actual inserida enel sistemaeconòmic.

2. Els actorsde la empresamoderna i les sevesmotivacions.Poder i temps.
2.1 L’empresari i el benefici.
2.2 L’accionista i el valorper l’accionista.
2.3 La tecnoestructura i el creixementde las vendes.
2.4 El client i el valorper al client.
2.5 Altres actors: Subministradors, subcontractistes i assessors.

3. Definició,mida, creixement i concentració espacial de la empresa.
3.1 Definicions a laUE iEspaña.
3.2 Midaempresarial.
3.3 Concentració espacial.

4. Riscos i decisions.
4.1 Risc abstracte i riscos concrets.
4.2 Presadedecisions.Conceptes.
4.3 Classesde situacionsdedecisió.
4.4 Tècniquesdedecisió. Introducció.



5. Direcció i liderat.
5.1 Diferències entre líder i directiu.
5.2 Activitatsbàsiquesde la funciódirectiva i tipusdedirecció.
5.3 Elmodel japonèsdedirecció i organitzaciód’empreses.
5.4 Característiquesdel lideratge i les seves classes.

6. Recursoshumans.
6.1 Els recursoshumans a l’empresa.
6.2 Organitzaciódel treball i organitzacióde lespersones:Grups i equipsde treball.
6.3 Motivació.

7. Màrqueting.
7.1 Conceptesbàsicsde la comercialització, elmàrqueting i les vendes.
7.2 El sistemad’informaciódemàrqueting.
7.3 La investigaciódemercats.
7.4 Lacombinaciódemitjansper almàrqueting: elmàrqueting-mix.

METODOLOGIA:
Sessionsdegrupclasse (tots els alumnes).
Sessions ambgrups reduïts quehaurande realitzarun treballmonogràfic.
Sessions individuals de seguimentdels treballs.

AVALUACIÓ:
Examen tipus testper avaluar els conceptes apresos. (55%)
Treballmonogràfic ambexposició a classe. (35%)
Assistència i lliuramentde treballsmenors. (10%)

BIBLIOGRAFIA:
Bueno,E. (2008):Curso básico de economíade laEmpresa.Un enfoque de organización.Madrid:Pirámide, 3ª

reimpresiónde la4ª edición (2004).
Galbraith, J.K. (1974):Elnuevo estado industrial. Barcelona:Ariel. 6ª ed.Traducció al castellà deManuel

Sacristán. (Capítulos 5 a 8).
—(1984):Laanatomíadel poder. Barcelona:Plaza&Janés, 1ª ed. (Capítulos 1 a6).
Gordo,E.;Tello,P. (2008):Determinantesmacroeconómicos de la decisiónde localizaciónde la inversióndirecta
en el exterior de las empresas españolas. BancodeEspaña,BoletínEconómico, septiembre 2008.

Grupode investigaciónAnálisisCuantitativoRegional (2006):Definiciónde lametodología de detección e
identificaciónde clusters industriales enEspaña. http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/7B1C0FF1-130E-
466D-B904-8F1430AC5078/0/lopezbazo.pdf (pp. 1-25).

Jaén,F.G. (1995):Elnegocio ferial.Barcelona:Dictext.
—(1996):Reingeniería yBenchmarking: el cliente es lo principal.Amigos, n. 4.Fundaciónpara el desarrollo

directivo. Julio 1996
—(1998):Lacrise?C’estmoi!Críticadel llibrede Jean-ChristofBerlot (L’Harmattan.Paris, 1997).

Economía Industrial, n. 319. 1998/I.MICYT.
—(2002a):Gestiónde ferias y congresos. IIUniversidadInternacional deVerano sobrePatrimonio. Juliol

de 2002.
—(2002b):Les petites imitjanes empreses davant de la globalització.Capítol 3 del llibredediversos autors:
LaPIMEaCatalunya. Barcelona:Pòrtic, 2002.

—(2008):Le capitalisme cognitif: la nouvelle grande transformation.Críticadel llibredeYannMoulier
Boutang (ÉditionsÁmsterdam.Paris, 2007). FomentdelTreballNacional,Nº 2122. 2008/3.

Kotler,Ph. i altres (1999): Introducciónalmarketing. PearsonPrenticeHall. 2ª ed.
López J.A.;Luján J.L. (2000):Ciencia y política del riesgo.AlianzaEditorial, 1ª ed. (Capítol 3, del 6, pp. 99

a 102).
Mosterín, J. (2000):Conceptos y teorías en la ciencia.AlianzaEditorial, 1ª ed. enEnsayo. (Capítol 10).
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Porret,M. (2007):Recursos humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones. EsicEditorial. 2ª edi-
ción. (Capítols 2 i 4).

Poundstone,W. (2008):Eldilemadel prisionero: JohnvonNeumann, la teoría de juegos y la bomba.Alianza
Editorial, S.A.Col.El librodebolsillo, 3ª reimpresiónde la 1ª edición (2005). (Capítol 3).

Rappaport,A. (1998):Lacreacióndevalor para el accionista. Bilbao:Deusto (Capítulo 1).
Revenga,B. (2006):Factores condicionantes del tamañoydel crecimiento empresarial:Mice,Gophers,Gazelles
andElephants (Ratones, topos, gacelas y elefantes).http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/8818AC09-
2D46-4EB4-98B9-745A2ADD889E/0/6MICEgopherselephantsandgazelles.pdf

Valdaliso, J.M.;López, S. (2000):Historia económicade la empresa. Barcelona:Crítica. (Tema1).

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 27



Estadística I

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORS: JordiCasas iAnnaSabata

OBJECTIUS:
Es poden agrupar en dos blocs: En primer lloc, l’objectiu principal és la comprensió dels conceptes es-
tadístics descriptius en l’anàlisi, presentació i interpretació de dades. L’estudiant ha de ser capaç
d’organitzar i planificar les dades que té, analitzar-les resolent tots els problemes que es puguin plante-
jar, i sintetitzar-les. Posteriorment aquesta informació servirà per prendre decisions. Aquestes deci-
sions hande ser consensuades amb tot l’equip de treball, arribant a aquest consens a partir de la capaci-
tat de crítica.Apartir de l’assoliment d’aquest objectiu l’estudiant ha de ser competent en la utilització
del programa SPSS i poder determinar en cada cas el procés més adequat per analitzar les dades. El se-
gon objectiu de l’assignatura és la comprensió i la utilització dels càlculs probabilístics que seran la base
per la continuacióde l’assignatura aEstadística II.

CONTINGUTS:
Tema1.Concepte i contingutde l’estadística.

1.1Objectede l’estadística.
1.2Població imostra.
1.3Classificacióde lesdades.

Tema2.DistribucionsUnidimensionals.
2.1Distribucióde freqüències.
2.2Representació gràfica.
2.3Mesuresdeposició i dedispersió.
2.4Mesuresdeconcentració i asimetría.

Tema3.DistribucionsBidimensionals.
3.1Distribucióde freqüències.
3.2Distribucionsmarginals i condicionades. Independencia estadística.
3.3Regressió lineal simple.

Tema4.Nombres Índex.
4.1Definiciód’índex.
4.2 Índexs simples i complexos.
4.3Enllaç i canvis debase.
4.4Deflacióde sèriesde valor.

Tema5.Teoriade laprobabilitat.
5.1Concepte.Axiomàtica i propietats.
5.2Determinacióde laprobabilitat d’un succés.
5.3 Independènciade sucessos
5.4Teoremade laprobabilitat total.TeoremadeBayes.

Tema 6. Introducció a l’ús del programa estadística SPSS. Utilització del programa per analitzar distri-
bucionsunidimensionals i bidimensionals.

METODOLOGIA:
El caràcter instrumental de l’assignatura comporta un plantejament eminentment pràctic. En les ses-
sions de classe s’explicaran els continguts teòrics de cada tema amb els exemples corresponents. En les
sessions de treball dirigit es resoldran i comentaran els exercicis pràctis ja siguin els corresponents a
l’aulaobéels quees resoldranmitjançant el programaestadístic SPSS.
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Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements teòrics adquirits i els apliqui als exercicis pràctics.
En el pla de treball de l’assignatura, que s’entregarà a l’inici de curs, s’especificarà setmanalment la pre-
visiódequèes farà en les sessionsdeclasse, leshoresde treball dirigit i leshoresde treball personal

AVALUACIÓ:
Per avaluar l’assolimentdels objectiusde l’assignaturaperpartde l’estudiant, el professorutilitzarà els
següents instrumentsper a laqualificació final:
-Unexamena la finalitzaciódel quadrimestre: (70%)
-Examenambelprogramaestadístic SPSS (20%)
-Actitud iparticipació en la realitzaciód’exercicis pràcticsdurant leshoresde treball dirigit (10%)

BIBLIOGRAFIA:
Wonnacott iWonnacott.Estadística básica práctica. Limusa, 1991.
MartínPliego,F.J. Introducción a la estadística económica y empresarial.AC, 1994.
TomeoPerucho,V.Diez lecciones de estadística descriptiva.AC, 1990.
Arnaldos.F;Díaz,T. et al.Estadística descriptivapara economíayadministraciónde empresas.Madrid:

Thomson, 2003.
Casas Sánchez, J.M. Introduccióna la estadística para economia yadministraciónde empresas.Madrid:Centro

deEstudiosRamonAreces, 1996.
PérezLópez,Cesar.TécnicasEstadísticas conSPSS. PrenticeHall, 2001.
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Comptabilitat II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORA:NúriaArimany

OBJECTIUS:
En una primera part l’assignatura vol aprofundir en el Pla General Comptable i en la confecció dels
ComptesAnuals. En la segona part l’assignatura fa un estudi de la normativa mercantil espanyola apli-
cada a la comptabilitat de les societats.

COMPETÈNCIES:

Competènciesgenèriques:
-Competències Instrumentals:

Capacitat d’anàlisi i de síntesi
Capacitat d’organització i planificació
Habilitat perbuscar informacióprocedentde fontsdiverses
Capacitatper a la resoluciódeproblemes
Capacitatperprendredecisions

-Competències Interpersonals:
Capacitatper treballar enequip

-Competències sistèmiques:
Capacitat d’aprenentatge autònom
Capacitat d’adaptació anoves situacions

Competènciesespecífiques:
L’alumnehade ser capaçd’adquirir coneixements enaquests àmbits:

-Hadeconèixer anivell teòric elPlaGeneralComptable i les sevesparts.
-Hade saber realitzar correctament el procés comptabled’unexercici econòmicutilitzant lesnor-
mesde registre i valoraciópertinents.
-Hade saber confeccionar els comptes anuals d’unaempresa.
-Hadeconèixer lanormativamercantil espanyola aplicable a la comptabilitatde societats.
-Hade saber resoldre exercicis de societats aplicant lanormativamercantil pertinent.
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CONTINGUTS:

Tema1:Lacomptabilitat comasistemad’informació
1.1.La reformacomptable.
1.2.La informaciódels comptes anuals.
1.3.Tipusdecomptabilitats.

Tema2:ElPlaGeneralComptable
2.1.Marc conceptual
2.2.Normesde registre i valoració
2.3.Comptes anuals.
2.4.Definicions i relacions comptables
2.5.Quadredecomptes

Tema3:ElsComptesAnuals
3.1.BalançdeSituació.
3.2.ComptedePèrdues iGuanys.
3.3.Estatdecanvis enelPatrimoniNet.
3.4.EstatdeFluxosd’Efectiu
3.5.Memòria.

Tema4:Comptabilitat deSocietats.LaSocietat
AnònimaI

4.1.Característiques i fundacióde la societat anònima.
4.2.Les accions.
4.3.Ladistribuciódel resultat.

Tema5:Comptabilitat deSocietats.LaSocietat
AnònimaII

5.1.Augments i reduccionsdecapital en la societat anò-
nima.

5.2.Transformació i fusió en la SA.
5.3.Dissolució i liquidació en la SA.
5.4.Emprèstit en la SA.

OBJECTIUS

Enelprimer temaes coneixerà anivell teò-
ric ladisciplina comptable i elmarc legal i
normatiuque l’envolta.

Enel segon tema l’alumneconeixerà elPla
GeneralComptable.Ambespecial atenció
a lesparts obligatòries.

Enel tercer tema l’objectiu ésque l’alumne
sàpiga elaborar els comptes anuals

L’objectiud’aquest temaés conèixer la fun-
dacióde la societat anònima, lesparts alí-
quotesque representen la societat anòni-
ma i ladistribuciódel resultat en funcióde
les accionsquees tenen.

Enaquest tema l’objectiu és aprofundir en
les variacionsdecapital de la societat anò-
nima, juntament ambels canvis quepotpa-
tir la societat anònima i en l’estudidel seu
finaçamenthabitual, els emprèstits.



METODOLOGIA:
L’assignatura, tot i tenir una part teòrica important per tal que el conceptes bàsics s’adquireixin correc-
tament, ésprincipalmentunamatèriamoltpràcticaque s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professor explica els coneixements teòrics de cadascun dels diferents
temes per poder resoldre posteriorment els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En leshoresde treball dirigit es resolen els casospràctics dels diferents temesper tal de complementar i
assentar els coneixements propis de lamatèria.Val a dir que per aquests exercicis el professor explicarà
el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis a nivell individual o bé en grups de
duespersones.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements adquirits en els diferents temes. Es tracta de seguir un ritme set-
manal de resolució d’exercicis amb sintonia amb el que s’ha explicat a classe, amb aquest treball perso-
nal l’alumne també ha de fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe mitjançant els resums i es-
quemes corresponents. D’altra banda, l’alumne haurà de presentar dues fitxes tècniques d’articles
actuals de revistes comptables reconegudes i també haurà de realitzar dos exercicis que seran avaluats
de lesduespartsde l’assignatura (financera i societats).

Enel pla de treball de l’assignatura és on l’alumne trobarà especificada setmanalment la previsiódel que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
Concretament l’avaluació constade:
-Un examen a final del quadrimestre que representa el 70%de la nota de l’assignatura. De l’examen un
70%correspona lapartpràctica i un 30%a lapart teòrica.
-De la part pràctica un 40% correspon a la part de comptabilitat financera i un 30% a la comptabilitat
de societats.
-La resolució d’exercicis de comptabilitat financera i de societats, així com la realització de fitxes tèc-
niques representenun30%de lanota.
Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar l’examen final.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica
Llei 16/2007 de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a

l’harmonització internacional enbase a lanormativade laUE
Amat,O.Análisis deEstadosFinancieros. Barcelona:Gestión2000,útimaedició.
EsborranyPlaGeneralComptablede 19de febrerde 2007.
OmeñacaGarcía, J.ContabilidadGeneral. Bilbao:Deusto, últimaedició.
Omeñaca García, J. Supuestos prácticos de Contabilidad Financiera y de Sociedades. Bilbao: Deusto, última

edició.
PlaGeneral deComptabilitat 1990
Reial decret legislatiu 1564/1989.Text refósde la llei deSA
Rivero, J.Supuestos de contabilidadde sociedades.Madrid:Trivium.Últimaedició.
Rivero, J.Contabilidadde sociedades.Madrid:Trivium,últimaedició.

Complementària
ÁlvarezLópez J. Introduccióna laContabilidad.EditorialDonostiarra, últimaedició.
Domínguez Pérez, J.L.; Gay Saludas, J.M.; Losilla Ramírez, M.; Melús Fernández, J.J.; Osés García, J.
Contabilidad Financiera, aplicación práctica de las normas de valoración. Editorial McGraw-Hill, última
edició.
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MorenoMartínez,F.J.Contaplus 2004.Madrid:Anaya, 2004.
RequenaRodríguez J.M.El resultadode la empresa. Barcelona:Ariel, últimaedició.
Rivero J.Supuestos deContabilidadFinanciera. EditorialTrivium,útila edició.
RiveroTorreP.Análisis deBalances yEstados complementarios.Madrid:Pirámide, últimaedició.
SáezTorrecilla,Casos prácticos de contabilidad general.EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
SáezTorrecilla,Contabilidad general. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
UriasValiente J.Análisis deEstadiosFinancieros. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició
VelaPastor,M.;Montesinos Julve,V.; Serra Salvador ,V.Manual deContabilidad. Barcelona:Ariel, última

edició.
Wanden-Berghe J.L.Manual deContabilidadGeneral.Madrid:Pirámide, últimaedició.
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Microeconomia II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSOR:RafaelMadariagaSánchez

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és transmetre els conceptes de la ciència econòmica a l’àmbit de la Micro-
economia, ensenyar el disseny i l’ús dels models microeconòmics i aprofundir en les eines de l’anàlisi
econòmica.

COMPETÈNCIES:
Les competènciesquehauràd’assolir l’estudiant es resumeixenaixí:

Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguapròpia
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinar.

Sistèmiques
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat
-Disseny i direcciódeprojectes

CONTINGUT:
1. Introducció.
1.1. Lamicroeconomiadins la teoria econòmica.
1.2.Macroeconomia imicroeconomia.
1.3.El lliuremercat. Supòsits i propietats

2.Teoriadel consum.
2.1.El comportament racional del consumidor.

La teoriade lautilitat.
Conjuntpressupostari i corbesd’indiferència.
Equilibri del consumidor.
OptimitzaciódeLagrange.

2.2.Obtencióde funcionsdedemanda individuals.
Demandesmarshallianes i hicksianes.
Efectes renda i substitució.
Elasticitats.
Nombres índex.

3.Teoriade laProducció.
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3.1. La funciódeproducció.
Curt termini; productivitats.
Llarg termini; rendiments a escala.
Exemples:Cobb -Douglas,CES i altres.
Corbes isoquantes, rectes isocosts i equilibri de l’empresa.

3.2.Les funcionsdecostosde l’empresa.
Curt i llarg termini.
Rectes isocost.
Equilibri de l’empresa i obtencióde funcionsd’oferta.

4.L’equilibri general
4.1.Equilibri general versus equilibri parcial.

Caixad’Edgeworth.
Intercanvi pur.
Laproducció.

4.2.Eficiència i optimitzacióparetiana.
L’assignacióòptimadels recursos.
Competència,monopoli i benestar.

4.3.El sectorpúblic i l’assignacióde recursos.

METODOLOGIA
Decadaundels temesdel programaes faràunapresentació acadèmicaquees complementarà, setma-
nalment, amb la realitzaciód’activitatspràctiquesperpartdels estudiants.Poden ser resolucionsde
problemesnumèrics, cerca i presentaciód’informacióeconòmica relacionadaambels continguts, lec-
turade textos seleccionatsopresentacionsdegrupsd’estudiants.

AVALUACIÓ:
1.Unexamen final teòric i pràctic. (60%)
2.Lliuramentdeproblemesnumèrics resolts (30%)*
3.Exposició a classede resoluciódeproblemes i d’anàlisi demercats reals. (10%)*

* S’establirà unmínim imprescindiblede lliuramentsper la valoraciód’aquestapart.Encasque
l’estudiantnohagi complert elmínim, el percentatgedevaloracióde l’examen final augmentarà en la
mateixaproporció.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Bowles, S. (2003):Microeconomics.Behaviour, institutions andevolution.PrincetonUniversityPress.
Gravelle,H.Rees,R. (2006):Microeconomía.Pearson.
Nicholson,W. (2004):TeoríaMicroeconómica. 8a ed.Thomson.
Nicholson,W. (2006):Microeconomía Intermedia. 9a ed.Thomson.
Tugores, J. FernándezdeCastro, J. (1997) :Microeconomía. Barcelona:McGraw-Hill.
Varian,H.R.( 1999)Microeconomía intermedia. Barcelona:AntoniBosch.
Katz,M.Rosen,H.Morgan,W. (2006):Microeconomia intermedia.McGraw-Hill.
VV.AA(2003):Microeconomía intermedia.Problemas y cuestiones.McGraw-HIll.

Complementària :
Ahijado,M. (1994):Microeconomía.Ceura.
Tugores, J. (1990):Microeconomia:Cuestiones y problemas.Madrid:McGraw-Hill.
Hey, J.D. (2004)Microeconomia intermedia. 1ª ed.McGraw-Hill.
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Anglès III

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR:GonçalCalle iAnnaMasferrer

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiques:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES:
Instrumentals
-Comunicacióoral i escritade la llengua anglesa
-Resoluciódeproblemes
-Presadedecisions
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organitzar i planificar

Interpersonals
-Habilitatper treballar enequip
-Capacitatper treballar enentornsdiversos imulticulturals
-Habilitat en relacionspersonals
-Treballar enuncontext internacional imultilingüístic
-Capacitatdeprendredecisions engrup
-Capacitatd’expressar-se enentornsdiversos imulticulturals

Sistèmiques
-Capacitatd’adaptar-se anoves situacions
-Capacitatper generarnoves idees
-Preocupacióper laqualitat
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Comprensióde les cultures i els costumsd’altrespaïsos
-Capacitatper aprendre
-Capacitatper adaptar-se a situacionsnoves
-Capacitatde visualitzar i dirigir projectes

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
L’objectiu principal d’aquest curs és que l’alumne assoleixi un nivell intermedi-alt de la llengua anglesa
enuncontextdelmónempresarial, imés específicament, delmónempresarial internacional.
Els objectiusque l’alumnehauràd’assolir durant el curs es concretenenels següentspunts:

-Adquirir una competència lingüística denivell intermedi-alt per poder entendre i expressar-se correc-
tament i coherentment en un entorn professional, amb la gramàtica correcta, el vocabulari apropiat i
tenint curade lapronuncia i l’accent fonològic.
-Revisarpunts gramaticals i lèxicspropisd’unnivell intermedi-alt de la llengua anglesa.
-Aprofundiment en l’adquisició del lèxic específic de les tres àrees tractades en el curs per a la com-
prensió i expressióoral i escrita.
-Familiaritzar l’estudiant amb l’ús correcte i efectiu de diccionaris monolingües i bilingües, llibres de
gramàtica i altresmaterials de referència.
-Treballar contingutsd’una altradisciplinautilitzant la llengua anglesa coma llenguavehicular.
-Realitzar unapresentaciód’una altradisciplina enanglès.
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CONTINGUTS

LISTENINGS
Listening to interviews:
- SarahBrandston–NewYorkaccountant
- RosemaryLeith–co-founderofFlametree.com
-EleanorStevens -HSBCbankmanager
Stockmarket
- Shareprices
News items (various)

SPEAKINGS
Case studies:
- VisionFilmCompany
- Investing inwholly ethical companies
Discussions:
- Accountancy skills
- Banks and their services
-Howto invest a large amountofmoney
Meetings:
- Compaq
- Planning fordisaster –Tidlis
Roleplay:
-Megabank
- BlackBoxBank
Activities:
- Bankingboardgame
- The stockexchange–buying and selling shares
Debates
Presentation

READING
Venturerswhohope tobe thebusiness (FT)
Businesses learn frompastmistakes (FT)
Thebanking industry
Companies
Pioneering venture takes fledgling a step further
China vsUS–TheRisingSuperpower
ThePowerofAdvertising
Jobs for life?
It’s notwhat you say, it’s howyou look.
You’re lost if you lose your audience
Current issuebasedarticles:
- Super-richget richer (TheGuardian)
- Six thousand women missing from top jobs (The
Guardian)

Agraded readingbook (Advanced level)

OBJECTIUSDIDÀCTICS

L’objectiud’aquestes activitats ésmillorar
la comprensió auditivade l’anglèsparlat
per gentnadiua ambdiferents accentsde la
llengua anglesa.
Els estudiantshaurandecomprendre tex-
tos i diàlegsorals i extreure informacióes-
pecífica.

L’objectiu ésque l’estudiant sàpiga expres-
sar-seoralment tenint encompteel ritme i
l’accent fonològic.
Els exercicis orals i casospràctics simulen
situacions reals delmónempresarial, i
l’estudianthauràdeparlar sobrediversos
temes, comper exemple, cominvertir di-
ners, demanaruncrèdit, reunions, etc.
L’estudianthauràde saber fer unapresen-
taciód’unsdeuminutsdedurada, vincula-
da aunaaltra assignatura.
Tambéhauràdedefensar el seupuntdevis-
ta enuna sèriededebats.

L’objectiude les lectures ésque l’estudiant
treballi la comprensió escritadedocu-
ments i textos.
Les lectures es complementarà ambaltres
activitats comexercicis de vocabulari,
comprensió, interpretació, converses i dis-
cussions.Caldrà saber identificar el voca-
bulari específic.
L’estudianthauràde llegir un llibrede lec-
tura graduadadenivell avançat i demostrar
la seva comprensió lectora.
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METODOLOGIA
Lametodologia didàctica emprada es correspon a l’aprenentatge funcional i comunicatiu d’una segona
llengua. L’estudiant treballarà les habilitats comunicatives (llegir, escoltar, escriure i parlar) i estructu-
res gramaticals sempreenuncontext empresarial.
Com a bibliografia bàsica es treballarà amb un dossier i un llibre de gramàtica on l’estudiant podrà re-
forçar els aspectes gramaticals que calgui per consolidar unnivell intermedi d’anglès. La llengua vehicu-
lar a la classe serà l’anglès.
El curs estarà dividit en tres grans àrees: Finance; Banking i Issuing Stocks and Shares. Es detallarà un
pla de treball de l’assignatura i de les hores de sessionsde classe, les de treball dirigit i les hores de treball
personal. Les sessionsdeclasse i les de treball dirigit esdurana termea l’aula.

AVALUACIÓ
Amb l’objectiu de mesurar el nivell de llengua assolit durant el curs, hi haurà dues maneres d’avaluar
l’estudiant.

Primera convocatòria:
Per la primera convocatòria, s’avaluarà l’estudiantmitjançantuna avaluació continua. Si l’estudiant
treuun6, aprova l’assignatura.
L’avaluació continuaconsisteix en:
- examendel llibre 10%
-presentació 20%
- redaccions 10%
-participació a la classe 10%
-activitats orals 10%
-exàmensd’escoltar 20%
-exàmensdevocabulari i gramàtica 20%

Si l’estudiant treumenysde6en l’avaluació continua, hauràde fer l’examen final. Lanota final es di-
vidiràde la següentmanera:
- examen (incloent-hi speaking and listening) 70%
-examendel llibre 10%
-presentació 20%
Enaquest cas lanotaper aprovar ésun 5.

WRITINGS
Email
Letter tobank
Essayononeof reading articles
The advantages and disadvantages of borrowing mo-
ney fromfamily and friends
Essay givingopinionononeofdebate topics

GRAMMAR
Linkingwords
Descriptionsof graphs and trends
Verbs andprepositions
Nouns andprepositions
Adjectives andprepositions
Verbs + to INF / INF+ ing
Makeanddo
Phrasal verbs

L’estudianthauràdedemostrar les seves
capacitats,mitjançantuna seriededocu-
ments.
Hauràdeproduir els documentsd’una
formaprecisadistingintdiferents regis-
tresde formalitat.

L’estudianthauràde tenir unacompetèn-
cia lingüísticadenivell intermedi-alt



Segonaconvocatòria
Lanota final esdividiràde la següentmanera:
- examen (incloent-hi speaking and listening) 70%
-examendel llibre 10%
-presentació 20%
(la nota de l’examen del llibre i la presentació serà la mateixa que en la primera convocatòria, és a
dir, que l’estudiantnomésels faràunavegada).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Classdossier (s’hadecomprar aArtyplan)
Emmerson,P.BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2002
SirRichardBranson:TheAutobiography. PenguinReaders.

Complementària:
EnglishDictionary forAdvancedLearners (monolingüe).Macmillan, 2002.
Diccionaris de l’Enciclopèdia (bilingüe).EnciclopèdiaCatalana, 1995.
OxfordDictionary ofBusinessEnglish forLearners ofEnglish (monolingüe).Oxford, 1993.
DiccionarioOxfordBusiness (bilingüe)Oxford, 2002.
J.H.Adam.LongmanDictionary ofBusinessEnglish (monolingüe).Longman, 1991.
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EconomiaMundial

CRÈDITS:6
QUATRIMESTRE:2n
PROFESSOR: JoanBou

OBJECTIUS:
L’economiamundial està canviant ràpidament.Es desintegra la societat i l’economiadels països de l’Est
d’Europa,mentre que l’Oest pateix un forta crisi social i de valors. El tercermón es fa cada copmés he-
terogeni coma conseqüència del fort creixement de l’ÀsiaOriental, l’estancament d’AmèricaLlatina, i
el decreixement d’Àfrica. L’actualmodel de creixement econòmic, que és incapaç demillorar el benes-
tar humà en totes les seves dimensions, esdevé insostenible. Si es vol entendre el present i inferir a par-
tir d’aquí les tendències principals que configuren el futur, és essencial tenir una visió commés clarami-
llor de la situació actual i de les transformacions, dels canvis, i de les dificultats a les quals ens
enfrontem.
L’objectiu d’aquesta assignatura serà explorar i entendre el significat econòmic de la trajectòria de
l’economia tant en l’àmbit global comenels aspectesmésparcials i regionals.

CONTINGUTS:
Tema1. Introducció.Nexes i interrelacionsde les economiesmundials.
Tema2.Evolucióde les economiesmundials.

2.1. L’OrdreEconòmic Internacional depostguerra.
2.2.Crisi de l’OrdreEconòmic Internacional depostguerra.
2.3.El nouordre:Neoliberalismeglobal.

Tema3.Les institucions econòmiques internacionals.
3.1. Institucions comercials: elGATTi laOMC.
3.2. Institucions financeres: elFMI i elBM.

Tema4.Lacrisi dels païsosdesenvolupats.
Tema5.Ladesintegraciódels païsosde l’Est.

5.1. La caigudade l’URSS.
5.2.Evolució econòmicadelsPECOS.
5.3.Xina, transformacions i perspectives.
5.4. InserciódeCubaa l’economiamundial.

Tema6.Mundialitzacióde l’economia.
6.1.Els nous escenaris de lamundialització.
6.2.Globalitzaciódel capital i segmentaciódel treball.

Tema7.Crisi de l’Estatdebenestar.
Tema8.Desenvolupament i subdesenvolupament.

8.1.Estructuradel subdesenvolupament.
8.2.Àfrica, crisi econòmicapermanent.
8.3. La industrialització aAmèricaLlatina iÀsiaOriental.
8.4.Capaundesenvolupamenthumàsostenible.
8.5.Unnouconceptede seguretathumana.
8.6.LapobresahumanaalMón.
8.7.La inversió estrangera enels països subdesenvolupats.

Tema9.La integració econòmica en lamundialització.
9.1.ElNAFTAielConosur.
9.2.LaUEM.
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METODOLOGIA
Es complementaran les explicacions teòriques amb l’exposició de treballs i la realització de debats. Els
primers temes seran de tipus conceptual, on caldrà alternar les explicacionsmés teòriques amb l’anàlisi
de casos pràctics. Un cop assolit els coneixements bàsics els alumnes estaran en disposició d’elaborar
un treball de curs.Aquest treball es realitzarà en grup, a partir de la documentació, la bibliografia citada
a l’apartat de lectures obligatòries i la informació obtinguda dels diferentsmitjans de comunicació. Un
cop elaborat aquest treball serà exposat a classe amb la finalitat de generar un debat entre tots els alum-
nes. Per tal de poder aplicar aquestametodologia cal assistir a classe de forma regular. Els alumnes que
participin en aquestes exposicionsmitjançant debats quedaran alliberats d’examinar-se de les lectures
obligatòries. Els alumnes que per les causes que sigui no assisteixin de forma regular a les exposicions i
debats realitzats a classehaurande superar tot el contingut de l’assignatura apartir d’unúnic examen fi-
nal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació final s’obtindrà apartir de l’agregacióde tresnotes: l’examen final –ambunpesdel 60%en la
nota final–, el treball de curs –ambunpes del 30%–, i la valoració sobre la participació de cada estudiant
en els debats i treballs comentats a classe –amb un pes del 10% en la nota final. Per fer la mitjana de les
tresnotes caldràhaverobtingutun4encadaunad’elles.
Tanmateix, els estudiants que ho desitgin podran optar per ser avaluats, de tot el temari, a partir d’un
únic examen final.

BIBLIOGRAFIA:
Bàsica:
Alonso, J.A.Lecciones sobre economíamundial. EditaCivitasEdiciones, 2003.
DePazBéñez,M.EconomíaMundial.Madrid:Pirámide, 1993.
MuñozCidad,C.EstructuraEconómica Internacional.Madrid:Civitas, 1992.
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006.Ed.MundiPrensa.
Vidal Villa, J. M. Cap a una economia mundial. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona,

1995.

Complementària:
Anisi,D. (1995).Creadores de escasez: del bienestar almiedo,Madrid:AlianzaEditorial.
Berzosa,C.Los nuevos competidores internacionales. Ed.Ciencias Sociales, 1991.
Brown,L.R.Ecoeconomia. Edita:CentreUnescodeCatalunya, 2003.
BusteloGómez,P.Economíapolítica de los nuevosPaíses IndustrialesAsiáticos.Madrid: SigloXXI, 1990.
BusteloGómez,P.La industrialización enAméricaLatina yAsiaOriental.Madrid:Complutense, 1994.
EduardoGiordano.Las guerras del petróleo. Editorial: Icaria, 2003.
JimenezHerrero,L.Desarrollo sostenible y economía ecológica.Madrid: Síntesis, 1996.
Sampedro, José L.; BerzosaC. (1996): Estructura del subdesarrollo yHacia una concienciamundial del

subdesarrollo, dins Sampedro-Berzosa: Conciencia del subdesarrollo veinticinco años después, Madrid:
Santillana,Taurus.

UNESCO. L’Estat del Món. Edita: Centre Unesco de Catalunya. Anys: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003.

Vilaseca Requena, J. Los esfuerzos de Sísifo. La integración económica en América Latina y el Caribe. Ed.
Librosde laCatarata, 1994.

Lecturesobligatòries:
1.Amartya Sen.Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea.Aquest article és una versió lleugera-

ment abreujada i reelaborada d’una ponència presentada a laConferència deLisboa sobre l’»Europa
Social» organizada per la FundaciónCalousteGulbenkian entre el 5 i el 7 demaig de 1997. Publicat la
Revista Internacional delTrabajo ambpermísde la citadaFundación.
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2.Amartya Sen. Juicios sobre la globalización. Fractal n° 22, juliol-setembre, 2001, any 6, volumVI, pp. 37-
50.

3.Amin, S. (1994).El fracaso del desarrollo enAfrica y en el tercermundo.Madrid: IEPALA.
4. Barrat-Brown, M (1994). La marginación de Africa, dins Berzosa C. (coord.) La economía en los 90:
Desafios y tendencias, Barcelona: Icaria-Fuhem,D.L.

5. Santamaria,A. (1999).Ajuste y desarrollo humano enAfricaSubsahariana,Congrés «10añosdedesarrollo
humano»UPV, febrer.

6. Bastida, B. (1995). Escenario del SigloXXI, dins Oroval, E. Crisi econòmica i nou context internacional,
Edita:AjuntamentLleida.

7. Bustelo, P.; Martínez González-Tablas, A. (1994): La economía China: reformas y perspectivas, dins
BerzosaC. (coord.)Laeconomía en los 90:Desafios y tendencias, Barcelona: Icaria-Fuhem,D.L.

8. Camara, C. de la (1997). Incidencias sobre las cuestiones sociales de las políticas económicas aplicadas a la tran-
siciónde los países del antiguo bloque del este.

9. Lavigne,M. (1997). Estabilizaciónmacroeconómica, privatización y reformasdemercado.Dos capí-
tols del llibre:LavigneM.DelSocialismoalmercado,Madrid,EdicionesEncuentro.

10.Boone,P. (1996). ¿Puede la ayuda reducir lapobreza?, ICEnº 755, juliol
11. CaminoC.;Nieto J.A. (1994). La cooperación internacional para el desarrollo como instrumento de

actuación en las relaciones norte-sur, dins BerzosaC. (coord.)La economía en los 90:Desafios y tenden-
cias, Barcelona: Icaria-Fuhem,D.L.

12. Duménil, Gérard y Lévy, Dominique. La crisis financiera en Estados Unidos: Incierto futuro de la
GranPotencia.LeMondeDiplomatiquen. 16, agost 2008

13.Estefanía, J.Hijaque es la globalización,Madrid:Aguilar, 2002
14.Estefania, J.Lacara oculta de la prosperidad. Edita:Taurus
15.Forrester,V.Elhorror económico. FondodeCulturaEconómico.
16. PNUD (1997). Pobreza humana: progresos y privaciones, la pobreza de ingreso, dins Informe sobre
DesenvolupamentHumà.

17. PNUD (2000). Los Derechos Humanos y el Desarrollo Humano, Los Derechos que facultan a las
personaspara combatir lapobreza, dins Informe sobre desenvolupamentHumà.

18. PNUD.Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano, dins Informe sobreDesenvolupament
Humà 2002,Barcelona:Ediciones Mundi-Prensa, 2002.

19. PNUD. Promoción de la democracia en las Instituciones Internacionales, dins Informe sobre
DesenvolupamentHumà 2002,Barcelona:EdicionesMundi-Prensa, 2002.

20.Renner,M. (1997):Transformar la seguretat, dinsEstat delMón,UNESCO
21. Sampedro, José L.; Berzosa C. (1996): Estructura del subdesarrollo yHacia una conciencia mundial

del subdesarrollo, dins Sampedro-Berzosa: Conciencia del subdesarrollo veinticinco años después,
Madrid: Santillana,Taurus.

22. Stiglitz, J.Cómohacer que funcione la globalización.Madrid:Taurus-Santillana, 2006.
23. Stiglitz, J.Elmalestar de la globalització, Barcelona:Empúries, 2002.
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Estadística II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR: FrancescXavierVicente

OBJECTIUS:
En aquesta assignatura introduïm a l’estudiant en l’estadística inferencial, fent especial atenció en el
càlcul de probabilitats ambmodels de variables aleatòries, tant discretes com continues, com a primer
pas per a la comprensió dels fenòmens quantitatius econòmics i empresarials. També es treballen el
conceptes demostratge, tant des de un punt de vista teòric compràctic i l’estimació de paràmetres po-
blacionals. Per acabar s’expliquen el principals contrastos d’hipòtesis i es treballa el concepte amb la re-
solució de problemes aplicats a la gestió empresarial. Les competències que haurà d’assolir l’estudiant
es resumeixenel següentquadre:

COMPETÈNCIES:
Instrumentals:
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals:
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat

CONTINGUTS:
Tema1.Variables aleatòriesUnidimensionals.

1.1Funcionsdeprobabilitat i dedistribució.
1.2Modelsde variables aleatòriesdiscretes.
1.3Modelsde variables aleatòries contínues.

Tema2.Variables aleatòriesbidimensionals.
2.1. Definició.
2.2. Covariància i correlació.

Tema3.Mostreig.
3.1. Nociódemostra.
3.2. Tipusdemostreig.
3.3. Estadísticsbàsics.

Tema4.Estimaciódeparàmetres.
4.1. Definiciód’estimador.
4.2. Propietatsdels estimadors.
4.3. Estimaciópuntual.
4.4.Estimacióper interval.
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Tema5.Contrastaciód’hipòtesis.
5.1.Definició.Tipusd’error.
5.2. Hipòtesis sobre lamitjana.
5.3. Hipòtesis sobre la variància.
5.4. Hipòtesis sobreproporcions.
5.5. Anàlisi de la variància.

Tema6.ProvesKhi-quadrat.
6.1. Contrastde labondatde l’ajustament.
6.2. Contrastd’homogeneïtat.
6.3. Contrastd’independència.

Tema7.Utilització del programa informàtic SPSS per treballar alguns models de variables aleatòries i
resoldre alguns exercicis d’intervals de confiança i contrastosparamètrics.

METODOLOGIA:
El caràcter instrumental de l’assignatura comporta un plantejament eminentment pràctic. En les ses-
sions de classe s’explicaran els continguts teòrics de cada tema amb els exemples corresponents. En les
sessions de treball dirigit es resoldran i comentaran els exercicis pràctis ja siguin els corresponents a
l’aulaobéels quees resoldranmitjançant el programaestadístic SPSS.
Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements teòrics adquirits i els apliqui als exercicis pràctics.
En el pla de treball de l’assignatura, que s’entregarà a l’inici de curs, s’especificarà setmanalment la pre-
visiódel quèes farà en les sessionsdeclasse, leshoresde treball dirigit i leshoresde treball personal

AVALUACIÓ:
Per aprovar l’assignatura, s’hadediferenciar entre laprimera i segonaconvocatòria:
L’avaluacióde l’assignatura, enprimera convocatòria, constadels següents apartats:

Exercicis (10%)
Exercicis (2 de cada un dels següents blocs) en grup de 2 o tres alumnes comamàxim. Lliurament un
per sorteigdel grup i lanota esper tots.
1.V.A.Unidimensionals iBidimensionals
2.Mostratge
3.Estimació
4.Contrastd’hipòtesi

Per sorteig 2 representatsde tots els grups surtena fer el problemaa lapissarra.
Exemple: 40alumnes, 20grups, lliurant 20exercicis, d’aquests 20grups, duespersones representats
de dos grups surten a fer el problema (i no el lliuren) i l’expliquen a la classe i es puntua aquesta expli-
cació.

Controls ( 80%)
Hi haurà dos controls (40% cada un), un a la finalització del Bloc 1 i 2 i un altre a la finalització del
bloc 3 i 4, avisats ambuna setmanad’antelació.Poden ser teòrics i/opràctics.

Pràctica (10%)
Pràcticaper lliurar.Dura tot el quadrimestre, es lliura al final, coma treball.

L’avaluacióde l’assignatura en segonaconvocatòria i extraordinària constad’unexamen final.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Canavos,G.C. ProbabilidadyEstadística.Aplicaciones yMétodos.McGraw-Hill, 1988.
Alea Riera, M.V. Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. Barcelona: UB /McGraw

Hill, 1999.
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Kazmier,L.;DíazMata,A.Estadística aplicadaaadministración y economía.McGraw-Hill, 1991.
Newbold,P.Estadística para losNegocios y laEconomía. PrenticeHall, 1996.
BaróLlinàs, J.Cálculo de probabilidades.Aplicaciones económico-empresariales. Barcelona:Parramón, 1987.
BaróLlinàs, J. Inferència estadística aplicaciones económico-empresariales. Barcelona:Parramón, 1989.
Freedman;Pisani;Purves;Adhikari.Estadística. Barcelona:AntoniBosch, 1993.
Thomas, J.J. Introducciónal análisis estadístico para economistas.Marcombo, 1986.
Hanke, J.E.;Reitsch,A.G.Estadística paranegocios. Irwin, 1995.
Wonnacot, T.H.; Wonnacot, R.J. Fundamentos de estadística para administración y economía. Mèxic:

Limusa, 1989.
Gonick,L.; Smith,W.Laestadística en cómic. Barcelona:ZendreraZariquiey, 1999.

Complementària:
Casas, J.M.;García,C.;Rivera,L.F.;Zamora,A.I.Problemas de estadística.Madrid:Pirámide, 1998.
Chou;StatisticalAnalysis forBusiness andEconomics. Elsevier, 1989.
Sierra,M.A.Ejercicios resueltos de estadística.Ceura, 1987.
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EconomiaEspanyola

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR:AlbertPolMiró

OBJECTIUS:
Dotar l’estudiant de coneixements útils per a analitzar l’evolucióde la realitat econòmica espanyola des
de 1959 fins a l’actualitat. Es revisen les polítiques macroeconòmiques aplicades i els canvis més relle-
vants en l’estructura institucional i econòmicade l’Estat espanyol.

METODOLOGIA:
L’explicaciódel programa tindrà coma suport la realitzaciód’exercicis i el comentari de lectures.Es im-
prescindible seguir l’assignatura ambelsdossiersd’exercicis i lectures.

PROGRAMA:
Part I:Tècniquesdecomptabilitatnacional.

Tema1.Els comptesnacionals.
Tema2.Les taules input-output.
Tema3.Labalançadepagaments.

Part II:Programesdepolítica econòmica.
Tema4.Elplanacional d’estabilitzacióde 1959.
Tema5.Els acordsde laMoncloade 1977.
Tema6.Elprogramaeconòmic amig terminide 1983.
Tema7.Elprogramadeconvergènciade 1992.
Tema8.Elplad’estabilitat de 1997.

Part III: Relacions amb l’exterior.
Tema16.Comerçexterior.
Tema17.Capital estranger.
Tema18.La integració amb laUnióEuropea.

AVALUACIÓ:
Examenal final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:
GarcíaDelgado, J.L. EspañaEconomía.Madrid:EspasaCalpe, 1993.
GarcíaDelgado, J.L. (director)Lecciones de economía española.Madrid:Civitas, 1995.
Marimon,R. (director)Laeconomía española: unavisióndiferente. Barcelona:Bosch, 1996.
MuñozCidad,C.Las cuentas de la nación.Madrid:Civitas, 1994.
Trullén Thoma, J. Fundamentos económicos de la transición política española. Ministerio de Trabajo y

SeguridadSocial, 1993.
VallésFerrer, J. (director)Economía española. Ed.McGraw-Hill, 1997.
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Macroeconomia II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR: EnricCasullerasAmbrós

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’una assignatura de teoria econòmica pensada per ajudar a entendre la relació de causalitat
entre les decisions polítiques i els efectes sobre el creixement, l’ocupació i el nivell de preus, en base a
models estàndard, dedretes i d’esquerres.

OBJECTIUS:
Aprofundir en l’ànalisi macroeconòmica prenent com a base els coneixements desenvolupats en
l’assignatura Macroeconomia I. Es posa especial èmfasi en la interpretació conceptual de tots els ins-
truments teòrics utilitzats, relacionant l’anàlisi formal amb les propostes de política econòmica, en el
context internacional passat i present.

PROGRAMA:
1. Introducció.Visiópanoràmicade l’anàlisi econòmicadesdel s.XVIII fins a l’actualitat, en el seu con-
texthistòric.

2.Descripciód’unaeconomia tancada: unmodelbasat en les ideesdeKeynes.
3.Descripciód’unaeconomiaoberta.ElmodeldeMundell i Fleming.
4.La inflació comaproblemaeconòmic: elmodel general neoclàssic.
5. L’economiade l’oferta: els condicionantsdelmercat laboral.
6. Introducció alsmodels dinàmics
7.La integració econòmica i la globalització.El debat sobre la globalització.

METODOLOGIA:
Ales classes s’alternenexposicions teòriquesdels diversosmodels amb la resoluciód’exercicis que esta-
ranpenjats al campus virtual desdel primerdiadeclasse.

AVALUACIÓ:
Hi haurà tres controls escrits al llarg del curs (20% de la nota cada un d’ells) i un examen final al juny
(40%). La nota final serà lamillor de les següents opcions: lamitjana ponderada dels quatre exàmens, o
lanotaobtingudaa l’examen final.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Dornbusch,R. iFischer, S.Macroeconomía. 7a. ed.,McGraw-Hill, 1998.
Oroval,E.Noves aproximacions a lahistòria del pensament econòmic.Vic:EumoEditorial, 1995 .
Tugores, J.Economía Internacional.McGrawHill, 2005

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Abel,A.B.;Bernanke,BenS.Macroeconomía. 4a ed.Madrid:AddisonWesley, 2003.
Krugman,P.R. iObstfeld,M.Economía internacional.McGraw-Hill, 1995.
Sampedro, J.L.La inflación.Prótesis del sistema.Barcelona:Montesinos, 1989.
Blanchard,O.Macroeconomía.Madrid:PrenticeHall Iberia, 1997.
Roncaglia,A.Elements fonamentals d ’EconomiaPolítica.Vic:EumoEditorial, 1994.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDETERCERCURS

Anglès IV

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSOR:GonçalCalleRosingana

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquest curs és aconseguir que l’estudiant es familiaritzi ambcontinguts i vocabulari especí-
fic enel campde la gestió empresarial i els temesque s’hi relacionen.
Durant la primera part del curs es tractaran temes de gestió empresarial que permetran establir les ba-
ses lingüístiques per desenvolupar les tècniques necessàries tant per a la elaboració i edició d’informes,
comper a la seva exposicióoral. En la segonapart del curs recauràprincipalment la cerca i l’anàlisi de in-
formació real, a través d’internet o premsa, en llengua anglesa per tal d’elaborar el projecte final.Tot ai-
xò, es realitzarà a un nivell de llengua intermedi-avançat, depenent dels material que s’utilitzi en cada
activitat.

PROGRAMA:
Temes i àrees de comunicació:

Mòdul 1 CompanyOrganisation
Mòdul 2WritingReports
Mòdul 3 Empowerment
Mòdul4 TeamWork
Mòdul 5 Conflict inOrganisations
Mòdul6 Surveillance atwork

ContingutLingüístic:
1.Comprensió oral: l’estudiant haurà de ser capaç d’identificar i comprendre informació complexa i es-
pecífica enconverses i/onarracionsorals de temesdecaràcter empresarial.

2.Expressió oral: L’estudiant participarà en debats, negociacions, i exposicions orals. Es revisaran les
funcionsde
2.1Discussió
2.2Negociació
2.3Exposicióoral

3. Comprensió escrita: es proposaran altres lectures suplementàries que complementin el material de
text presentat en el curs. La procedència dels textos que es presenten serà diversa: diaris, revistes, in-
ternet, o literatura especialitzada. També s’haurà de llegir un llibre (fiction/non-fiction) obligatori,
encaraperdeterminar.
4.Expressió escrita:Apart de la producció concreta en cadascun dels temes de curs, l’estudiant haurà
d’elaborarunprojecte escrit sobreun temade la seva elecció.

5.Revisiódepunts gramaticals anivell intermedi-avançat
6.Vocabulari:

6.1 Idiomatic expressions:
6.1.1Wordbuilding
6.1.2Collocations
6.1.3Prepositional phrases

6.2 SpecificVocabulary
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AVALUACIÓ:
Aquesta assignatura s’avaluarà al llarg de tot el curs: El treball de curs, la participació en les tasques que
es plantegin, un projecte escrit a final de curs, del qual es farà la corresponent presentació oral i els tests
de vocabulari i gramàtica representaran el 100%de la nota final. En la notadels tests de vocabulari i gra-
màtica s’haurà d’obtenir la suficiència per poder presentar el treball de curs i la presentació, i fer el pro-
mig final de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:

Dossierd’exercicis.

Llibrede lectura:
Perdeterminar

Gramàtica:
M.Vince, et al.FirstCertificateLanguagePracticewithkey.Macmillan.

BIBLIOGRAFIARECOMANADA:

Llibresdeconsulta:
CottonD., et al.MarketLeader.Upper IntermediateCourseBook.Longman, 2001.
Stanton,A.,WrittenEnglish forBusiness.Ed.OUP, 1990.
Kerridge,D.,Presentations. Ed.Longman, 1998.

Diccionaris:
OxfordAdvancedLearnersDictionary.Ed.O.U.P, 1995.
Sinclair, J.CollinsEnglishLanguageCobuild.Ed.CollinsELT, 1998.
Galimberti Jarman,B.&Russell,R. (Eds.)TheOxfordSpanishDictionary.Ed.O.U.P., 1994.
Oliva, S.&Buxton,A.DiccionariAnglèsCatalà.Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1995.
Oliva, S.&Buxton,A.DiccionariCatalàAnglès.Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1995.
Adam, J.H.LongmanDictionary ofBusinessEnglish. Ed.Nelson, 1991.

Altresgramàtiques.
Duckworth,M.OxfordBusinessEnglish.GrammarandPractice (RevisedEdition).Ed.O.U.P, 1995.
Eastwood, J.OxfordPracticeGrammar.O.U.P, 1992.
Murphy,R.EnglishGrammar inUse.C.U.P., 1994.
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Comptabilitat III (Costos)

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r.
PROFESSORA: ElisabetPaxau

OBJECTIUS:
Oferir la vessant d’anàlisi interna de la comptabilitat aprofundint en el càlcul del moviment de valors
dins l’empresa.Mostrar els fonaments de la implantació d’aquest tipus de comptabilitat adaptant-los a
diferents tipus deprocessos productius, així comemprar diferentsmètodes de càlcul en funció dels ob-
jectius perseguits (valoració d’existències, presa de decisions d’explotació, etc.).Anàlisi de la rendibili-
tatperproductes i estudidel procéspressupostari justificant lesdesviacions.

COMPETÈNCIES:

Competènciesgenèriques

Instrumentals:
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Destresa en l’úsde la informació
-Resoluciódeproblemes
-Presadedecisions
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi

Interpersonals:
-Treball enequip (méspensant enelmónde l’empresaquenopas a classe)
-Habilitatper comunicar-se ambexpertsd’altres camps

Sistèmiques:
-Capacitatper aplicar coneixements a lapràctica
-Capacitat per adaptar-se a situacions noves (nous entorns productius, noves línies de negoci, nous
productes, nous sistemesdecàlcul del cost)
-Capacitat per generar noves idees, creativitat (entesa com la capacitat demillorar el sistemade càl-
cul existent a l’empresa fins almoment)

Específiques:
L’alumnehade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:

-Ha de ser capaç d’entendre la perspectiva interna del tractament de la informació comptable i ha de
saber enfocar l’estudid’aquesta informacióde lamaneramésdesagregadapossible.
-Ha de ser competent en la quantificació del procés de generació de valors dins l’empresa, per la qual
cosahauràdeconèixer enprofunditat l’organització internade l’organització empresarial.
-Ha de saber detectar els diversos objectes de cost que poden haver-hi per tal demillorar la rendibilitat
i la gestió internade l’organització empresarial.
-Ha de tenir la capacitat de coordinar les diverses àrees de responsabilitat de l’empresa i ha de ser com-
petent en la consecucióde la informacióqueposseeix.
-Hade ser capaçd’implantar un sistemade comptabilitat de costos que variï segons les característiques
de l’empresa: industrial, comercial, de serveis.
-Ha de ser capaç de relacionar els diversos sistemes de càlcul de cost que existeixen i ser competent en
la seva aplicació segonsquin sigui l’objectiu informatiuqueespersegueixi.
-Hade saberprendredecisions, tant lesd’explotació com lesqueafectin a laplanificaciódel benefici.
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CONTINGUTS:
Elsobjectiusdidàctics de l’assignatura juntament ambels contingutsquepermetranassolir-los, queden
reflectits a la taula següent:

Tema1:Comptabilitat de costos i degestió.Conceptes fonamentals
1.1.L´activitat econòmica de l´empresa. Transaccions internes i externes. Resultat intern i ex-

tern.
1.2.Comptabilitat deCostos: definició, objectius i continguts.
1.3.Comptabilitat deGestió: definició, objectius i continguts.
1.4.Principals diferències entre laComptabilitatFinancera i deGestió.
1.5.Conceptes fonamentals de laComptabilitat Interna.
1.6.Concepte i classesdeproducció i deprocessosdeproducció.
1.7.Les fases en la formaciódel cost.

Tema2:El costdels factors
2.1.Definició
2.2.Classificació

Tema3:El costdelsmaterials i de lamàd´obra
3.1.Materials.Concepte, classificació i valoració.
3.2.Màd’obra.Concepte, classificació i comptabilització.

Tema4:Els centresdecost i la localitzaciódels costos
4.1.Definició i classificació
4.2.L’estadísticadecostos.Repartimentprimari.
4.3. La liquidació internade l’estadísticadecostos.Repartiment secundari
4.4.Comptabilitzacióde la localització i imputaciódels costos.

Tema5: Sistemesdecostosperordresdeproducció i perprocessos
5.1.El sistemadecostosperordresdeproduccióocomandes
5.2.El sistemadecostosperprocessos

Tema6:Els sistemesdecostosparcials
6.1.DirectCostingocost variable
6.2.Variacions enel nivell d’activitat: la imputació racional

Tema7:Elprocésdepresadedecisionsd´explotació
7.1.Decisions enbaixa capacitatproductiva
7.2.Decisions enplenacapacitatproductiva

METODOLOGIA
Es tractad’una assignaturaque téun fort componentpràctic.

En les sessions de classe, el professorat transmetrà els coneixements teòrics necessaris per tal de poder
resoldre cadascun dels casos pràctics que es treballaran ambposterioritat. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En les hores de treball dirigit és on es resoldran els casos pràctics de cadascun dels diferents temes. El
professorat explicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis.Aquests ca-
sospràctics es resoldrande forma individual obéengrupsdeduespersones.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per anar consolidant els coneixements adquirits encadascundels diferents temes.Aquest treball perso-
nal consistirà fonamentalment en què l’alumne faci un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe. Es
recomana fer un repàs dels aspectes i qüestionsmés importants, i comprovi si ha entès el plantejament
dels diferents casospràctics.

En el pla de treball de l’assignatura és on l’alumne trobarà especificat setmanalment la previsió del que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.
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AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura preténmesurar el graud’aprenentatge global aconseguit per l’alumne, i con-
sistirà en:

Primera convocatòria.Nohihaurà examen final, s’avaluaràde formacontinua i consistirà en:

Controls
- 1r control (Temes 1-3) – 30%nota final
- 2ncontrol (Temes4-7) – 50%nota final

Exercici per lliurar, quepuntuaràun20%
-Al’acabar el tema 5 es lliurarà un exercici als alumnes que caldrà resoldre en format EXCELi en grups
de comamàxim 2 persones. Es valorarà que l´exercici estigui ben presentat i estructurat amb claredat
i coherència.

Segonaconvocatòria.Examen final queval un 100%de lanota.

BIBLIOGRAFIA:
AECA(2003)Contabilidadde gestión para la tomadedecisiones.
AECA(2001)Gestión estratégica de costes.
Amat,O.; Soldevila,P.Contabilidady gestiónde costes. Barcelona:Gestión2000. 2002
Cañabate,A. (1993)Casos de costos i presa de decisions. Barcelona. Servei dePublicacionsde laUPCDL.
Horngren,C.T.; Foster,G. (2007)Contabilidadde costos. Ed.PearsonPrenticeHall.
MalloRodríguez,C. (2000)Contabilidadde costos y estratégica de gestión. Ed.Prentice-Hall
Paxau,E. iPérez,A. (2000)Costos empresarials i control de gestió.Casospràctics.Vic:EumoEditorial.
Rosanas Martí, J.M. (1992) Informació comptable per a la presa de decisions empresarials: una introducció a la
comptabilitat. Barcelona:Ariel.

Tejada,A.;Pérez,R. (2004)Contabilidadde costes. Ed.PearsonPrenticeHall.
MartínPeña,F. IRos, J. (2003)Costes.ContabilidadyGestiónCentrodeEstudiosFinancieros.
Viñas, J. (2001)Exercicis resolts de comptabilitat de costos.Universitat deGirona.
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Econometria I

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR: JoanCarlesMartoriCañas iRamonOllerPiqué

OBJECTIUS:
Introduir l’estudiant en els models estadístics, econòmics i economètrics. Conèixer el model de re-
gressió lineal simple i múltiple estàndard. Saber contrastar qualsevol restricció lineal.Analitzar les ob-
servacions atípiques i conèixer els problemes derivats i les solucions analítiques de la relació lineal en-
tre variables explicatives. Iniciar a l’alumne en la modelització economètrica mitjançant paquets
informàtics.

COMPETÈNCIES:
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat

CONTINGUTS:
Tema1.Elmodelde regressió linealmúltiple.

1.Especificació.
2.Estimació.
3. Inferència.
4.Bondatde l’ajustament.
5.Predicció.

Tema2.Modelde regressió ambrestriccions lineals.
1.Tipusde restriccions lineals.
2. Formulaciómatricial.
3.Metodologia.
4.Estimació restringida.
5.Anàlisi de lapermanència estructural.

Tema3.Observacions atípiques.
1.Conceptesbàsics.
2.Palanquejamentd’unaobservació.
3.Anàlisi de residus.
4.DistànciadeCook.

Tema4.Multicol·linealitat.
1.Naturade lamulticol·linealitat.
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2.Causes.
3.EstimacióMQO.
4.Conseqüències.
5.Detecció.
6. Solucions.

Tema5.Variables exògenesqualitatives.
1.Variablesdicotòmiques.
2.Variablespolitòniques.
3. Interpretaciódels coeficients.
4.Utilització.

METODOLOGIA:
Desenvolupament teòric i realitzaciód’aplicacionspràctiques.

AVALUACIÓ:
Es realitzaran un seguit de pràctiques (12%nota final), es valorarà l’assistència i la participació durant el
curs (5% de la nota final) i es realitzarà un examen teoricopràctic (83% de la nota final) en la primera i/o
segonaconvocatòria.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Gujarati,D.Principios deEconometría.Mèxic:McGraw-Hill, 3a edició 2006.
Wooldridge, J.M. Introduccióna la econometría.Un enfoquemoderno.Madrid:Thomson, 2a edició, 2006.
Fernández, A.; González, P.; Regúlez, M; Moral, P.; Esteban, V. Ejercicios de Econometría. Madrid:

McGraw-Hill, 2a edició, 2005.
Artís,M.;Clar,M.; del Barrio,T.;GuillénM.; Suriñach, J. Introducció a l’Econometria. Barcelona: Ediuoc,

1999.

Complementària:
Alegre, J.;Arcarons, J.; Bolancé,C.;Díaz,L.Problemas yEjercicios deEconometeria.Madrid:AC, 1995.
Gujarati,D.Econometría.Mèxic:McGraw-Hill, 4a edició, 2003.
Greene,W.AnálisisEconométrico.Madrid:PrenticeHall, 2000.
Martín,G.;Labeaga, J.M.;Mochón,F. Introduccióna laEconometría.Madrid:PrenticeHall, 1997.
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Matemàticade lesOperacionsFinanceres

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r
PROFESSOR:FrancescXavierVicente iRobertVendrell

OBJECTIUS:
Proporcionar a l’estudiant els fonaments i les bases matemàtiques necessàries per valorar els conjunts
de capitals financers que intervenen en les operacions financeres, demanera que es familiaritzi amb la
terminologia i l’operativapròpiade lamatèria.

COMPETÈNCIES:

Generals:
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

Específiques:
-Aconseguir que alumne sigui capaç de tenir facilitat en la comprensió de textos en terminologia
matemàtica de les operacions financeres de nivell elemental i mitjà, i alhora ha d’arribar a saber
transcriure aquests textos en llenguatge analític.
-Desenvolupar la seva capacitat de síntesi i d’anàlisi per poder seguir qualsevol raonament lògic en
processosdeductius.
-Aconseguir que tingui l’habilitat de relacionar les diferents àrees conceptuals de l’assignatura i,
també, aplicar els conceptes adquirits enaquesta assignatura endiferents àreesde la titulació.
-L’estudiant ha d’adquirir seguretat en l’aplicació dels conceptes bàsics i fonamentals de
l’assignatura, així com, relacionar resultats i saber-los interpretar.
-Ha de desenvolupar la capacitat de deducció i, també, l’habilitat de ser crític en processos deduc-
tiusperpoderdetectar, si s’escau, errors.
-L’estudiant ha de saber expressar correctament, problemes de diferent tipologia, en terminologia
financera.
-Ha de tenir facilitat en la comprensió de les operacions financeres i la seva concreció en rendes fi-
nanceres i/opréstecs financers.
-Ha de ser competent en la valoració de capitals financers i les seves aplicacions a les rendes i prés-
tecs financers.
-L’estudiant ha de ser capaç d’entendre i saber utilitzar els conceptes donats i, de perdre la por a
l’assignatura.
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CONTINGUTS:
Els objectius didàctics de l’assignatura juntament amb els continguts que permetran assolir-los queden
reflectits en la taula següent:

OBJECTIUSDIDÀCTICS

1. Iniciar-se en les operacions finan-
ceres i la valoració de capitals fi-
nancers.

2.Poder treballar amb tot tipus de
rendes, valorar-les i saber-ne fer
les seves aplicacions, en qualsevol
àmbit financer.

3.Adquirir destresa en l’operativa
dels préstecs financers i la seva
aplicació encasospràctics.

CONTINGUTS

-Concepte d’operació financera. Classificació. Equivalència
financera i factor financer. Suma financera.
-Règims financers pàctics: RISV, de descompte comecial,
RISAidedescompte atemàtic.
-Règims financers racionals: RICV, de descompte compost i
RICA.
-Tipus efectiusd’interès i dedescompteefectius.
-Equivalències entre règims.
-Preus financers no estrictes i estrictes. Tipus instantani
d’interès.
- Selecciód’operacions financeres

-Conceptede renda.Classificació
-Valor actual i final d’una renda.
-Rendes constants.
-Rendes variables: envariació geomètrica, envariació lineal i
rendes fraccionades.

-Conceptes generals i nomenclatura.
-Préstec amortitzablemitjançantun sol pagament.
-Préstec americà. (“sinking-fund”)
-Préstec francès.
-Préstecsdequota variable.
-Préstec de quota de capital (o d’amortització) constant
(préstec italià).
-Préstec concertat “a interès financer”o “flat”.
-Préstec alemany.
-Costd’unpréstec.
-Valor, usdefruit i nuapropietatd’unpréstec.

METODOLOGIA:
En l’àmbit del crèdit europeu, una assignatura quadrimestral de 6 crèdits correspon aproximadament a
10hores de feina setmanal per part de l’estudiant, distribuïdes en4hores presencials i 5 hores de treball
personal, a la setmana.La resta de temps (aproximadament 15 hores semestrals) corresponen a la prepa-
ració i realitzaciód’exàmens.

El caràcter instrumental de lamatèria impartida en aquesta assignatura comporta unplantejamentma-
joritàriament pràctic. Però, per poder resoldre tot tipus de problemes i exercicis sobre operacions fi-
nanceres elementals de finançament, és imprescindible conèixer i entendreun seguit de conceptes teò-
rics i saber-los aplicar demanera correcta.Per tant, és aconsellable lamàximaassistència i implicacióde
l’estudiant en les sessions presencials, en què el professor explicarà els continguts teòrics de cada tema,
acompanyatsdeexemples i exercicis.



Lametodologia utilitzada en les 60 hores acadèmiques, es dividirà en dos tipus de sessions: sessions de
classe i sessions de treball dirigit (o tutories). La seva distribució es farà de la manera següent: després
de 6 sessions de classe que seran complementades amb 2 sessions de treball dirigit, o tutories, amb una
tasca més personalitzada amb cada estudiant, en la qual es realitzaran exercicis individualitzats que
s’avaluaran.

Les sessions de classe estaran dedicades fonamentalment a la docència impartida pel professor per tal
de:

-Exposar i explicar els continguts teòrics de cada tema, acompanyats per exemples i possibles apli-
cacions.
-Motivar l’alumnat, estudiant aplicacionspràctiques elementals dels conceptes introduïts.
-Realitzar exercicis a l’aula, raonant cadascundelspassos i resolent els possiblesdubtes.
-Realitzar exercicis i problemes a l’aula.
-Corregir aquests exercicis de la formaque es considerimés adient, resolent els dubtes que plante-
gi l’estudiant.

Per altra banda, les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a treballar exercicis i proble-
mes similars als fets en classes anteriors, de manera més individualitzada. El professor convocarà cada
alumne (oenpetits grups) per adiferents tasques:

-Resolució i explicaciód’algunexercici oproblemadeterminatperpart de l’alumnat, raonant tots
els passos.
-Ajuda, per part del professor, en els casos d’alumnes que tinguin dificultats a l’hora de resoldre
aquests exercicis.
-Utilització, si s’escau, de software adientper a la resoluciódeexercicis.

Finalment, de cara a l’estudiant, cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal. És en
aquestes hores ( 5 per setmana) on l’estudiant ha d’assolir els nivells òptims de destresa en l’assignatura.
Per aconseguir-ho, podemenumerar algunesde les tasques:

-Lectura i comprensió dels apunts de cada tema, repassant els exemples i exercicis fets en les ho-
respresencials.
-Plantejament dels nous exercicis i problemes de cada tema, buscant similituds amb els ja re-
solts,marcant i/o apuntant els dubtesquevan sorgint, raonant els passos...
-Recerca en llibres i en la xarxa Internet de resums teòrics i de llistes d’exercicis de cada tema;
tant resolts, comper resoldre.
-Utilitzacióde software adientquepot ajudar a comprovar resultats.

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball de l’assignatura en el campus, en el qual quedarà reflectit
mésdetallat leshoresque s’handededicar a cada tasca.

AVALUACIÓ:
Al’horad’avaluar l’assolimentonodels objectiusmarcats en aquesta assignatura, el professor utilitzarà
els següents elements, amb la seva respectivaponderació, per a laqualificació final:

-Prova final escrita , encadascunade les convocatòries (83%).
-Avaluació individual de la feina de l’estudiant en les sessions personalitzades que s’han fet al llarg
del curs (12%).
-Participació i implicacióde l’estudiant en les classespresencials (5%).

Cal fernotar, que les condicionsd’avaluació encadaconvocatòria seranexactament lesmateixes.
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BIBLIOGRAFIA:

Alguns dels llibres que es poden utilitzar per ajudar a la comprensió de lamatèria, així com per a treba-
llar i treureun llistatmés completd’exercicis i problemes són:

Teoria:
GilPeláez,L.Matemática de las operaciones financieras. Madrid:EditorialAC, 1989.
RodríguezRodríguez,A.Matemática de la financiación.Romargraf, 1994.

Problemes:
AlegreEscolano,P.;BadiaBatlle,C.;BorrelVidal,M.; SanchoInsa,T.Ejercicios resueltos deMatemática de
las operaciones financieras.Madrid:EditorialAC, 1989.

FontanalsAlbiol,H.Matemática financiera. Supuestos. EdicionesS, 1992.
Gil Peláez, L.; Barquero, M.J.; Gil, M.A.; Maestro, M.L. Matemática de las operqciones financieras.
Problemas resueltos.Madrid:AC, 1989.

González Catalá, V. Enfoque práctico de las operaciones de la Matemática Financiera. Madrid: Ediciones
Sociales, 1991.

VicenteSoriano,X.Problemes resolts dematemàtica financera.Vic:EumoEditorial, 1996.

Tots ells espoden localitzar a labibliotecade laUVic.



DireccióComercial I

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSORA:FinaDamian

DESCRIPCIÓ:
Aquesta assignatura presenta un primer bloc format per diversos temes vinculats amb el màrqueting
estratègic així com,un segonbloc composatpels diferents instrumentsbàsicsdelmàrquetingoperatiu.

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiquesqueesdetallen a continuació:

COMPETÈNCIES:

Genèriques
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi, síntesi i reflexió.
-Capacitatd’organitzar i planificar.
-Coneixementbàsic general.
-Posar els fonaments enel coneixementbàsicde laprofessió.
-Destresa en l’úsde la informàtica.
-Resoluciódeproblemes.
-Presadedecisions.

Interpersonals
-Habilitatsper a la crítica i l’autocrítica.
-Treball enequip.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinari.
-Habilitatper comunicar-se enexpertsd’altres camps.
-Compromís ètic.

Sistemàtiques
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica.
-Capacitatper aprendre.
-Capacitatper adaptar-se a situacionsnoves.
-Capacitatper generarnoves idees.
-Lideratge.
-Preocupacióper laqualitat.

Específiques
L’estudianthade ser capaçd’adquirir un seguit de coneixementsque s’especifiquenacontinuació:
-Adquirir els coneixements necessaris per poder fer una anàlisi de la situació en què ens trobem, con-
cretament en l’àmbit empresarial.
-Determinar els principals factors i variables externs a l’empresaque la situenenunadeterminadaposi-
ció competitiva.
-Determinar els principals factors interns de l’empresaque li suposin fortaleses o febleses per tal depo-
tenciar els primers i corregir els segons.
-Conèixer els instrumentsbàsicsdelmàrqueting i les sevesdiverses aplicacions.
-Dissenyar estratègiesdemàrqueting (amb les4P)que siguin coherents i eficients.
-Aconseguir una visió global del concepte de màrqueting i ser conscients del paper tan important que
juga en la societat actual.
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CONTINGUTS:
1.- Introducció almàrqueting
2.- Ladirecció comercial
3.- Anàlisi de l’entorn
4.- Anàlisi de lademanda
5.- Segmentaciódemercats
6.- Comportamentdecompradel consumidor
7.- Comportamentdecompra industrial
8.- Investigació comercial
9.- Estratègiadeproducte
10.-Estratègiadepreu
11.-Estratègiadepromoció
12.-Estratègiadedistribució

METODOLOGIA:
En les sessions de classe és on el professor/a explicarà els continguts teòrics necessaris de cadascuns
dels temes per tal d’ajudar a resoldre els casos pràctics que es plantejaran durant el curs. Aquestes ses-
sions estarandirigides a tot el grup.És recomanable lamàxima assistència i implicació de l’alumne, a les
sessionspresencials.

En les sessions de treball dirigit o tutories estaran dedicades a treballar exercicis, problemes, casos
pràctics, lectures....

Cal remarcar la gran importància de les hores de treball personal que ha de dedicar l’alumne per tal de
poder consolidar els coneixements de l’assignatura: repàs dels conceptes teòrics i pràctics tractats a
classes; desenvolupamentd’exercicis complementaris; desenvolupamentde casos pràctics; lectures re-
comanables; participació en fòrums; recercad’informació variada...

Aprincipi de curs es publicarà el pla de treball alCampusVirtual, en el qual es detallarà una previsió del
què es farà en les sessions de classe, en les hores de les sessions de treball dirigit i en les hores de treball
personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge per part de l’alumne. Els elements
per avaluar sónels següents:

-Assistència a classe i participació activade l’estudiant.Val un 10%.
-Avaluació individual de la feina que ha desenvolupat l’estudiant en les sessions personalitzades durant
el curs: lliuramentdecasospràctics, lectures, exposicionsorals, fòrum... Val un20%.
-Examenalmesde juny.Val un70%.

Per poder aprovar l’assignatura és necessari aprovar l’examen i superar l’avaluació individual que
l’alumneha fetdurant el curs.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Kotler,Philip. IntroducciónalMarketing. 2a edición.Madrid:PrenticeHall, 2000.
SantesmasesMestre,Miquel.Marketing:Conceptos y estratégias. 5a edición.Madrid:Pirámide, 2004.

Complementària
Kotler,Philip.DireccióndeMarketing. 12a edición.McGraw-Hill, 2006.
KotlerPilip;Armstrong,G.Mercadotecnia.Madrid:PrenticeHall. Sexta edición, 1994.
Lambin, J.Marketing estratégico.McGraw-Hill, 2003.
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DireccióFinancera I

CREDITS:6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSORA:NúriaArimany

OBJECTIUS:
Es tractade conèixerquina és la funció financera i el paperdels responsables financers de l’empresa.Per
fer-ho es parteix de l’evidència que qualsevol finançament fa referència a una inversió i per tant en un
principi és convenient analitzar les característiquesdels projectes d’inversió i lesmodalitats de finança-
mentmés adequades.
Anàlisi i estudi de les fonts de finançament extern i de les fonts de finançament intern.Estudi dels pres-
supostos de gestió i de tresoreria necessaris per conèixer les necessitats de finançament a curt termini i
a llarg termini. I per últim, anàlisi dels projectes d’inversió que es faran en situacions de certesa i en si-
tuacions de risc o incertesa, aprofundint aquells aspectes importants per al finançament correcte i ade-
quat.

COMPETÈNCIES:

Genèriques
Instrumentals:

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes
-Capacitatperprendredecisions

Interpersonals:
-Capacitatper treballar enequip
-Habilitatper comunicar-se ambexpertsd’altres camps

Sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Capacitatper aplicar coneixements a lapràctica

Específiques:
L’alumnehade ser capaçd’adquirir coneixements enaquests àmbits:
-Ha de conèixer a nivell teòric el concepte, naturalesa i objectius de laDirecció Financera, com també
els diferents conceptesdirectament relacionats ambaquestamatèria.
-Hade ser competent en la confecciódepressupostosdegestió i tresoreria.
-Hade saber avaluar el finançament intern i extern.
-Hade ser competent en la confecció i anàlisi dels diferentsprojectesd´inversió i finançament.
-Ha de ser capaç d’aplicar les diferentsmesures de rendiment de les inversions per tal de determinar si
unprojected’inversió és adequatono.
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CONTINGUTS:

Tema1:La funció financerade l’empresa
1.1. Introducció a ladirecció financera
1.2.Característiquesdel cicle financer
1.3.Conceptesd’inversió i finançament
1.4.Principals estats financers

Tema2:Finançament extern
2.1. Finançament aliè

2.1.1. Finançamentbancari
2.1.2.Emissionsde títols
2.1.3.Valoraciód’obligacions

2.2. Finançamentexternpropi
2.2.1.Definició i tipusd´accions
2.2.2.Valoracióde les accions
2.2.3.Ampliacionsdecapital

Tema3:Finançament intern
3.1.Concepte i classes

3.1.1.Avantatges i inconvenientsde l’autofinançament
3.1.2.Efectemultiplicadorde l’autofinançament

3.2.Beneficis retinguts
3.3.Amortització econòmica

Tema4:Planificació financera
4.1.Conceptedeplanificació financera

4.1.1. Planificació financera a llarg termini
4.1.2.Planificació financera a curt termini

4.2.Estats financersprevisionals
4.2.1.Comptede resultatsprevisional
4.2.2.Pressupostde tresoreria

Tema5:Anàlisi dels projectesd’inversió
5.1. Introducció
5.2.Projectesd’inversió

5.3.Projectesde finançament
5.3.1. Projectede finançament aliè
5.3.2.Projectede finançamentpropi

5.4.Projecte agregat
5.5.Càlcul del costdecapital

5.5.1.Càlcul del cost de capital d’un projecte de finançament
aliè

5.5.2.Càlcul del cost de capital d’un projecte de finançament
propi

5.5.3.Càlcul del cost de capital d’un projecte de finançament
conjunt

5.6.Criteris de selecciód’inversions
5.6.1.El valor actual net
5.6.2.El valor final net
5.6.3.La taxa internade rendibilitat

OBJECTIUS

Conèixer el concepte de direc-
ció financera i les principals ca-
racterístiques

Conèixer el finançament extern
de l’empresa, ja sigui propio aliè

Conèixer el finançament intern,
la importànciadels beneficis re-
tinguts i de l’amortització eco-
nòmica

Conèixer la planificació finan-
cera d´una empresa i saber de-
senvolupar el pressupost de tre-
soreria i de gestió

Ser capaç de realitzar projectes
d’inversió i de finançament, i co-
nèixer les principals mesures de
rendiment de les inversions per
tal depoderprendredecisions
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5.6.4.El terminide recuperaciód’inversions
5.7.Relacions entre els criteris de selecciód’inversions

5.7.1.Relació entre elVANielVFN
5.7.2.Relació entre laTIRi la taxade reinversió
5.7.3.Relació entre elVANi laTIR.Projectesd´inversiómixtes
5.7.4.La taxadeFisher

5.8.Projectesd’inversiónocomparables
5.8.1. Projectesd’inversió ambuna inversió inicial diferent
5.8.2.Projectesd’inversió ambunaduradadiferent

Tema6:Anàlisi de sensibilitat
6.1. Introducció
6.2.Anàlisi de sensibilitat delVAN
6.3.Anàlisi de sensibilitat de laTIR
6.4.Anàlisi de sensibilitat delVFN

Conèixer la resistència del ren-
diment d’unprojecte d’inversió
a les variacions desfavorables
de les variables que el confor-
men

METODOLOGIA:
L’assignatura, tot i tenir una part teòrica important per tal que el conceptes bàsics s’adquireixin correc-
tament, ésprincipalmentunamatèriamoltpràcticaque s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professor explica els coneixements teòrics de cadascun dels diferents
temes per poder posteriorment resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En leshoresde treball dirigit es resolen els casospràctics dels diferents temesper tal de complementar i
assentar els coneixements propis de lamatèria.Val a dir que per aquests exercicis el professor explicarà
el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis anivell individual.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements adquirits en els diferents temes. Es tracta de seguir un ritme set-
manal de resolució d’exercicis amb sintonia amb el que s’ha explicat a classe, amb aquest treball perso-
nal l’alumne també ha de fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe mitjançant els resums i es-
quemescorresponents.

Enel pla de treball de l’assignatura és on l’alumne trobarà especificada setmanalment la previsiódel que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’alumne.
Concretament l’avaluació constade:

-Unexamen a final del quadrimestre que representa el 80%de la nota de l’assignatura.De l’examen un
70%escorrespona lapartpràctica i un 30%escorrespona lapart teòrica.
-Unexercici depressupostos, que representaun 10%de lanota.
-Unexercici deprojectesd’inversió i finançament, que representaun 10%de lanota.

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar l’examen final.

BIBLIOGRAFIA:
Brealey,R.;Myers, S.Fundamentos de financiación empresarial. Ed.McGraw-Hill, 1998.
Brealey,R.;Myers, S.;Marcus,A.,Principios de dirección financiera. Ed.McGraw-Hill, 1996.
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FerruzLuís.DirecciónFinanciera. Barcelona:Gestión2000.
Keown,A.;Petty, J.; Scott,D.;Martin, J. Introduccióna las finanzas. Ed.PrenticeHall, 1999.
SuarezSuarez,A.Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa.Madrid:Pirámide, 1996.



TeoriaEconòmicade l’Empresa ide la Indústria

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSOR:RafaelMadariagaSánchez

OBJECTIUS:
Posar a l’abast de l’estudiant les principals teories de l’economia industrial insistint en les diferents for-
mes de competència dins de cada tipus de mercat i la seva relació amb aspectes tecnològics i
d’informació. Es desenvoluparan les teories de manera que permetin fer anàlisis empíriques de dife-
rents sectors industrials i de serveis.

Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguapròpia
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinar.

Sistèmiques:
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat
-Disseny i direcciódeprojectes

CONTINGUT:
Tema1. Introducció

1.1.Economia industrial,models econòmics i competènciaperfecta
1.2.La competènciaperfecta; unaperspectivahistòrica
1.3. La competència imperfecta; origen i enfocaments
1.4.Els supòsits de la competènciaperfecta
1.5. L’equilibri competitiu a llarg termini
1.6.Competènciaperfecta i eficiència
1.7.L’empresa i elmercat
1.8.Duesparadoxes

Tema2.ElMonopoli
2.1. Introducció
2.2.Elmonopoli
2.3.Elmonopoli natural
2.4.Unaaplicaciódelmodeldelmonopoli alComerç Internacional
2.5.Discriminaciódepreus
2.6.Elmonopoli debénsduradors

Tema3.Elmercatde factors, elMonopsoni i elmonopoli bilateral
3.1. Introducció
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3.2.Elmercat competitiude factors
3.3.Elmonopsoni
3.4.Elmonopolista almercat competitiude factors
3.5.Elmonopsonista-monopolista
3.6.Elmonopoli bilateral
3.7.Monopolis encadena

Tema4.L’oligopoli.
4.1.ElmodeldeCournot
4.2.Propietatsde la solució
4.3.Les funcions Isobenefici
4.4.La soluciód’Stackelberg
4.5.La solució cooperativa
4.6.La inestabilitat de la col·lusió
4.7.Competència enpreus.ElmodeldeBertrand
4.8.La competència enpreus ambbénsdiferenciats
4.9.Les funcions isobenefici a l’espai dels preus
4.10.Preus versusquantitats
4.11.La soluciód’Stackelberg i les avantatgesde jugarprimer

Tema5.Diferenciaciódeproductes, competènciamonopolística i barreres a l’entrada
5.1. Introducció
5.2.Ladiferenciaciódeproductes
5.3.ElmodeldeHotelling
5.4.La introducciódels preus
5.5.Competència enpreus i localitzacions
5.6.Graudediversificacióonombredevarietats
5.7.La competènciamonopolística
5.8.Barreres a lamobilitat

5.8.1. Introducció
5.8.2.Definició i classes
5.8.3.Barreres innocents i estratègiques
5.8.4.Accions estratègiques i barreres a l’entrada
5.8.5.Preus “depredadors” i barreres

5.9.Diferenciaciódeproductes comabarrera a l’entrada
5.10.Optimalitat social

METODOLOGIA:
Per a cada tema hi haurà una explicació teòrica, des de les perspectives argumental, matemàtica i gràfi-
ca. L’explicació inclourà aplicacions i extensions possibles delsmodels bàsics. Els estudiants aprendran
el funcionament delsmodels i l’utilitzaran permitjà de simulacions numèriques i l’anàlisi de situacions
reals.

AVALUACIÓ:
1.Unexamen final, teòric (60%) ipràctic (40%). (75%de laqualificació)
2.Participació a classe i presentaciódeproblemes resolts (25%)

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Callejón,M. (coord.)Economia Industrial.Madrid:Civitas-EDIUOC,2001.
FernándezdeCastro, J. iTugores, J.Microeconomia.McGraw-Hill, 1997.
FernándezdeCastro, J.Duch,N.Economia Industrial.Madrid:McGraw-Hill, 2003
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Jacquemin,A.Lanuevaorganización industrial. Barcelona:VicensVives, 1989.
Segura, J.Teoríade la organización industrial.Madrid:Civitas, 1993.
Tirole, J.La teoría de la organización industrial. Barcelona:Ariel, 1990.

Complementària
Cabral, L.Economía industrial.McGraw-Hill, 1997
Jacquemin,A.Economía industrial.HispanoEuropea, 1982.
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Econometria II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSORS:RamonOllerPiqué i JoanCarlesMartoriCañas

OBJECTIUS:
Introduir l’estudiant en l’estudi dels problemes amb les dades en el context del model de regressió.
Aplicació dels conceptes de l’assignatura d’Econometria de l’Empresa I.Ampliació de la metodologia
economètrica a l’estudidelsmodels de variablesqualitatives,models dinàmics i sèries temporals.

COMPETÈNCIES:
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat

CONTINGUTS:
Tema1.Pertorbacionsnoesfèriques.

1. Conceptesbàsics.
2. Propietatsdels estimadorsMQO.
3. Estimaciópermínimsquadrats generalitzats (MQG).
4.Contrast denormalitat de lespertorbacions.

Tema2.Heteroscedasticitat.
1. Modelde regressió lineal generalitzat.
2. Naturade l’heteroscedasticitat.
3. Mètodes gràficsper adetectarheteroscedasticidat.
4. Contrastaciód’hipòtesis.
5.Transformació logarítmica.

Tema3.Autocorrelació.
1. Introducció.
2. Esquemesd’autocorrelació.
3. Mètodesdecontrast.
4.EstimacióMQG.

Tema4.Variables endògenesqualitatives.
1. Elmodeldeprobabilitat lineal (MPL).
2. ElmodelsLOGITiPROBIT.
3. Interpretaciódels paràmetres.
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Tema5.Modelsdinàmics.
1. Modelsde retardsdistribuïts.
2. Models autoregressius.
3. Models autoregressius i de retardsdistribuïts.
4. Anàlisi i interpretaciódelsmodels dinàmics.
5.Exemple final.

Tema6.AnàlisiUnivariantdeSèriesTemporals.
1. Anàlisi de la correlació en sèries temporals.
2. Anàlisi de l’estacionaritat.
3. Anàlisi de l’estacionalitat.
4. MetodologiaBox-Jenkins.

METODOLOGIA:
Desenvolupament teòric i realitzaciód’aplicacionspràctiques.

AVALUACIÓ:
Es realitzaran un seguit de pràctiques (12%nota final), es valorarà l’assistència i la participació durant el
curs (5% de la nota final) i es realitzarà un examen teoricopràctic (83%de la nota final) en la primera i/o
segonaconvocatòria.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Gujarati,D.Principios deEconometría.Mèxic:McGraw-Hill,3aEdició 2006.
Wooldridge, J.M. Introduccióna la econometría.Un enfoquemoderno.Madrid:Thomson, 2a edició, 2006.
Fernández, A.; González, P.; Regúlez, M; Moral, P.; Esteban, V. Ejercicios de Econometría. Madrid:

McGraw-Hill, 2a edició,2005.
Artís,M.;Clar,M.; del Barrio,T.;GuillénM.; Suriñach, J. Introducció a l’Econometria. Barcelona:Ediuoc,

1999.

Complementària :
Alegre, J.;Arcarons, J.; Bolancé,C.;Díaz,L.Problemas yEjercicios deEconometeria.Madrid:AC, 1995.
Gujarati,D.Econometría.Mèxic:McGraw-Hill,4rtaEdició, 2003.
Greene,W.AnálisisEconométrico.Madrid:PrenticeHall, 2000.
Martín,G.;Labeaga, J.M.;Mochón,F. Introduccióna laEconometría.Madrid:PrenticeHall, 1997.
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HisendaPública

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSOR:AntoniMolasCasas

CONTINGUT
Assignatura que introdueix coneixements bàsics d’economia del sector públic i de la teoria de la impo-
sició, tant en lapart general comen lapart especial que afecta a cadaunade les formesdegravamen.
Com a aplicació d’aquesta teoria, s’estudia l’estructura del Sistema Fiscal Espanyol, part que s’acabarà
decomplementar en l’assignaturadeFiscalitatde l’Empresa II.
Enunaprimerapart es tracta el SectorPúblic, ambestudi del pressupost i de consideracionsmetodolò-
giques sobre lahisendapública.
Enuna segonapart s’estudia laTeoriaGeneral de la Imposició, amb tractament específic dels Ingressos
Públics.
La tercera part està dedicada a laTeoria Parcial de la Imposició, tant pel que fa referència a la imposició
sobre la rendapersonal, comsobre lade les societats i sobre la riquesa i el consum.
Finalment i dinsdel SistemaFiscalEspanyol s’estudia el sistema impositiu i l’harmonització fiscal.

PROGRAMA:
Part I.ElSectorPúblic:
Tema1. SectorPúblic.

1.1.Aproximació al sectorpúblic.
1.1.1.Definició, activitat i delimitació.
1.1.2.Components i agents institucionals.
1.1.3.Operacions i comptes.
1.1.4.Dimensió, activitat i resultats.
1.1.5.El sectorpúblic espanyol.

1.2.El pressupostdel sectorpúblic.
1.2.1. Introducció.
1.2.2.El pressupost clàssic.
1.2.3. Superaciódel pressupost clàssic.
1.2.4.Concepció actual del pressupost.
1.2.5.Ciclepressupostari.
1.2.6.Contingut i classificacionsdel pressupost.
1.2.7.Dèficit públic.
1.2.8.Pressupostdedespeses fiscals.
1.2.9.El pressupostde les administracionspúbliques aEspanya.

1.3.Consideracionsmetodològiques sobre lahisendapública.
1.3.1.Distinció entre els enfocamentspositiu i normatiude l’anàlisi del sectorpúblic.
1.3.2. Funcionsbàsiquesde l’activitat financeradel sectorpúblic.

Part II.TeoriaGeneral de la Imposició:
Tema2.-TeoriaGeneral de la Imposició.

2.1. Ingressospúblics.
2.1.1.Concepte.
2.1.2.Principals categoriesd’ingressos.
2.1.3.Taxes, preuspúblics i contribucions.
2.1.4. Impostos.
2.1.5.Deutepúblic.



2.2. Imposició i equitat.
2.2.1. Introducció.
2.2.2.Principi del benefici.
2.2.3.Principi de capacitatdepagament.

2.3. Imposició i eficiència.
2.3.1. L’excésdegravamenen la imposició: concepte i quantificació.
2.3.2.Tipologiade lesprincipals distorsions impositives.
2.3.3.Teoriade la imposicióòptima.

2.4. Incidència impositiva.
2.4.1.Concepted’incidència impositiva.
2.4.2.Modelsd’equilibri parcial.
2.4.3.Modelsd’equilibri general.

Part III.TeoriaParcial de la Imposició:
Tema3. Imposició sobre la rendapersonal i alternatives.

3.1.Definició i característiques.
3.1.1.Característiquesbàsiquesde l’impost.
3.1.2.Classesd’impostos sobre la renda.

3.2.Base imposable: conceptede renda.
3.3.Tipusdegravamen:progressivitat impositiva.
3.4.Unitat contribuent.
3.5.Altres aspectes importantsde l’impost.

3.5.1. Període impositiu.
3.5.2.Tractamentdels guanysdecapital.
3.5.3. Inflació i impost sobre la renda.
3.5.4.L’impost i l’estalvi familiar.

3.6.Valoracióde l’impost sobre la renda: l’impost i els principis impositius.
3.7.Alternatives a l’impost sobre la renda tradicional.

3.7.1. L’impost lineal sobre la renda.
3.7.2.L’impostnegatiu sobre la renda.
3.7.3. L’impost sobre ladespesapersonal.

Tema4. Imposició sobre la rendade les societats:
4.1.Definició i justificacióde l’existènciade l’impost.

4.1.1. La visió absolutista.
4.1.2.La visió integracionista.

4.2.Estructurade l’impost.
4.2.1. Subjectepassiu.
4.2.2.Base imposable.
4.2.3.Tipus impositiu.
4.2.4. Incentius fiscals i deute tributari.

4.3. Integracióde l’impost sobre la rendade les societats i l’impost sobre la rendapersonal.
4.3.1.Mètodesd’integració total.
4.3.2.Mètodesd’integracióparcial.

4.4.La incidènciade l’impost sobre la rendade les societats.
4.5.Valoracióde l’impost sobre la rendade les societats i possibles alternatives.

Tema5. Imposició sobre la riquesa.
5.1. Introducció.

5.1.1.Concepte.
5.1.2. Figures impositives i criteris de classificació.
5.1.3. Importància relativa aEspanya i els païsosde l’OCDE.

5.2.L’impost sobre el patrimoni.
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5.2.1.Concepte i característiques.
5.2.2.Principals elementsqueconfiguren l’impost.
5.2.3. Justificacions.
5.2.4.Problemàticade l’impost.
5.2.5.Referència al cas espanyol.

5.3. Impost sobre succesions i donacions.
5.3.1.Concepte i característiques.
5.3.2.Principals elementsqueconfiguren l’impost.
5.3.3. Justificacions.
5.3.4.Efectes econòmics.
5.3.5.Referència al cas espanyol.

5.4. Impost sobre lapropietat immoble.
5.4.1.Concepte i característiques.
5.4.2.Principals elementsqueconfiguren l’impost.
5.4.3. Justificacions.
5.4.4.Efectes econòmics.
5.4.5.Referència al cas espanyol.
5.5. La imposició sobre les transferènciesde riquesa.
5.5.l.Concepte i característiques.
5.5.2.Principals elementsqueconfiguren l’impost.
5.5.3. Justificacions.
5.5.4.Efectes econòmics.
5.5.5.Referència al cas espanyol.

5.6.La lleva sobre el capital.
Tema6. Imposició sobre el consum.

6.1. Imposició sobre consumsespecífics.
6.1.1.Concepte i característiquesbàsiques.
6.1.2. Justificacióde l’existènciade la imposició sobre consumsespecífics.
6.1.3.Estructuradels impostos sobre consumsespecífics.
6.1.4.Valoraciódels impostos sobre consumsespecífics.

6.2. Imposició general sobre vendes.
6.2.1.Característiquesbàsiques.
6.2.2.Principals avantatgesde la imposició sobre el volumdevendes.
6.2.3.Els impostosmonofàsics sobre el volumdevendes: definició i valoració.
6.2.4.Els impostosplurifàsics sobre el volumdevendes: definició i valoració.
6.2.5.Els impostos sobre el valor afegit.
6.2.6.L’IVAcomunitari.

Part IV.SistemaFiscalEspanyol:
Tema7. SistemaFiscalEspanyol.

7.1. Introducció al sistema impositiu.
7.1.1.Elementsbàsics.
7.1.2.Evolucióhistòrica.
7.1.3.Estructuradel sistema impositiu vigent.

7.2.Harmonització fiscal.
7.2.1. La fiscalitat de laUnióEuropea.
7.2.2.Mecanismesdecoordinació.
7.2.3.Estratègiesd’harmonització.

7.3.Reformes fiscals.
7.3.1.Reformadels impostos existents.
7.3.2. Incorporaciódenoves figures tributàries.
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AVALUACIÓ:
Examen final, participació activa a classe i entregade treballs breusque sónvoluntaris per a l’estudiant.

BIBLIOGRAFIADECONSULTA:
Albi,E.;González-Paramo, J.M.;Zubiri, I.EconomíaPública, I, II.ArielEconomía, 2000. 1a edició.
Albi,E.;Contreras,C. i altres.Teoríade laHaciendaPública. 2a ed.Barcelona:Ariel, 1994.
Albi,E.;G.Ariznavarreta, J.L.SistemaFiscalEspañol. 10aed.Barcelona:Ariel, 1995-1996.
García,A.; Salinas, J.Manual deHaciendaPública. 2a ed.Madrid:Tecnos, 1993.
López,M.T.;Utrilla,A. Introducciónal SectorPúblicoEspañol. 2a ed.Madrid:Civitas, 1994.
Musgrave,R.A.;Musgrave,P.B.HaciendaPública yTeoriaAplicada.Madrid:McGraw-Hill, 1991.
Rosen,H.S.Manual deHaciendaPública.Barcelona:Ariel, 1987.
Stiglitz, J.E.LaEconomíadel SectorPúblico.Barcelona:AntoniBoschEditor, 1988.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDEQUARTCURS

IntegracióEuropea

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORS: EnricCasullerasAmbrós i JoanBou

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura repassa la història política d’Europa, posant èmfasi en la creació dels Estats nacio-
nalsmoderns, i de laUnió Europea, des de la creació de la CEE el 1957 fins a les reformes institucionals
previstespel 2010.Contéelementsd’Història, d’Economia i deDret.

PROGRAMA:
1.Atleshistòricdels grans conflictesd’Europa.
2.Europadesprésde la IIGuerraMundial.Elmónbipolar i la creacióde laCEE
3.Eldesenvolupamentde laCEEfins el 1992: conflictes i avenços.
4.ElTractatde laUnióEuropea.
5.Les institucions i el funcionamentde laUnióEuropea
6.Aspectes econòmicsde la integració.
7.El pressupost i lespolítiquesde laUnióEuropea
8.Reptesde futur

METODOLOGIA:
Alternarem exposicions per part del professor amb lectures escollides, passi de pel·lícules i documen-
tals i debats.

AVALUACIÓ:
Hihaurà tres exàmens parcials al llarg del curs, quepermetran, en cas d’aprovar-los, alliberarmatèria; al
final hi hauràunaltre examenper a recuperar lespartsnoaprovades.

BIBLIOGRAFIA:
Donada la permanent actualització dels continguts de l’assignatura, es consultaran els documents ofi-
cials disponibles a Internet.Altrament, hompotconsultar la següent

Bàsica
Brunet,F.Curso de integración europea.Madrid:AlianzaEditorial, 1999.
Mammarella,G.Historia deEuropa contemporánea.Barcelona:Ariel, 1996.

Complementària
Fernández Sirera, T; Kyruacou, A. Elements de l’Economia de la Unió Europea. Barcelona: Vicens Vives,

1999.
JordánGladuf, J.M. (coord).Economiade laUniónEuropea.Madrid:Civitas, 1997.
García Villarejo, A.; Salinas, J.Manual de Hacienda Pública general y de España. Editorial Tecnos, 3a ed.,

1997.
Lagares,M. (coord.)Manual de haciendapública, tomoII. InstitutodeEstudiosFiscales, 1995.
López,M.T.;Utrilla,A. Introducciónal sector público español.Madrid:Civitas, 3a ed., 1996.
PatronatCatalàProEuropa:www.pcpe.net.
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TamamesR.,López,M.LaUniónEuropea.Madrid:AlianzaUniversidad, 1999.
Vega, I. (coordinadora).La integración económica europea: curso básico.Valladolid:LexNova, 1996.
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Anàlisid’EstatsComptables

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSORA: CarmeViladecansRiera

DESCRIPCIÓ:
La finalitat de l’anàlisi d’estats comptables és aconseguir una informació que sigui útil per a la presa de
decisions econòmiques, mitjançant l’aplicació dels instruments i les tècniques propis d’aquesta àrea.
L’assoliment d’aquest objectiu requereix un coneixement aprofundit de tot el procés comptable de
l’empresa, de lesnormesde registre i valoració i de la confecciódels comptes anuals.

OBJECTIUS :
L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències genèriques, que es
divideixen en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiques que es deta-
llen a continuació:

COMPETÈNCIES:
Genèriques:
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper a treballar enequip.
-Treball enuncontext internacional

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

Específiques:
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Ha de conèixer a nivell teòric quin és el marc conceptual del Pla General de Comptabilitat de 2007
(PGC07) i hade tenir facilitatper saber aplicar el seucontingut enels diferents casospràctics.
-Hade ser competent en l’adquisiciódels coneixements teòrics referents a lesnormesde registre i valo-
raciódelPGCihade serhàbil en l’aplicaciód’aquestesnormesenels diferents casospràctics.
-Ha de saber confeccionar els comptes anuals d’una empresa, bàsicament el balanç, el compte de pèr-
dues i guanys i l’estatde fluxosd’efectiu
-Ha de tenir la capacitat de conèixer els instruments i tècniques que existeixen per portar a terme una
anàlisi d’estats financers.
-Hade serhàbil en l’aplicaciópràcticadels coneixements teòricsde l’anàlisi d’estats financers
-Hade tenir capacitatde síntesi i saber interpretar i comentar els resultatsobtinguts
-Ha de tenir capacitat de redactar un informe sobre l’anàlisi d’estats comptables d’una empresa, a par-
tir dels comptes anuals d’unaempresa real.
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CONTINGUTS
Tema1.Anàlisi d’estats comptables

1.1.Concepted’anàlisi d’estats comptables.
1.2.Lademandad’anàlisi d’estats comptables.
1.3. L’ofertad’informacióde les empreses.
1.4.Requisits de la informació comptableobligatòria.
1.5.Metodologiaper a l’anàlisi d’estats comptables.
1.6. Instrumentsper a l’anàlisi d’estats comptables.

Tema2.Marc conceptual i normesde registre i valoració
2.1.Marc conceptual delPGC07
2.2.Normesde registre i valoraciódelPGC07

Tema3.Elbalanç
3.1.Naturalesa i significatdel balançde situació
3.2.Criteri d’ordenaciódel balanç
3.3Aspectesprevis a l’anàlisi del balançde situació
3.4Estructuradel balanç ideal

Tema4.El comptede resultats
4.1.Naturalesa i significatdel comptede resultats.
4.2.Componentsdels resultats: els ingressos i els costos.
4.3.Presentaciódel comptede resultats en formade llistaod’estat
4.4Objectiusde l’anàlisi del comptede resultats

Tema5. Anàlisi de la situació financera a curt termini.
5.1.Objectiusde l’anàlisi financera a curt termini
5.2. FonsdeManiobraoCapitalCorrent
5.3.RàtiosdeSolvència
5.4.Ràtiosde rotaciódels componentsdel capital corrent

5.4.1.Ràtiode rotaciódels clients (terminidecobrament)
5.4.2 Ràtiode rotaciódels proveïdors (terminidepagament)
5.4.3Ràtiode rotaciód’existències

5.5.Períodemitjà odemaduració
Tema6.Anàlisi de la situació financera a llarg termini.

6.1.Objectiusde l’anàlisi financera a llarg termini.
6.2.Estudide l’estructura econòmica
6.3.Estudide l’estructura financera
6.4Anàlisi dinàmicade la situació financera a llarg termini

Tema7.Anàlisi dels resultats
7.1.Objectiusde l’anàlisi dels resultats.
7.2.Anàlisi de les variacionsdels resultats.
7.3.PuntMort i palanquejamentoperatiu.
7.4.Estudide lesdiferents rendibilitats.
7.4.1.Rendibilitat de les fontsde finançament pròpies (rendibilitat financera).
7.4.2.Rendibilitat de la inversióodels actius (rendibilitat econòmicao rendiment).
7.5.Ratios relacionats ambel comptede resultats.

Tema8. Informesobre l’anàlisi d’estats financers
8.1.Recomanacions a tenir encompte
8.2.Estructurade l’informe sobre anàlisi d’estats financers

Tema9.L’estatde fluxosd’efectiu
9.1.Definiciód’estatde fluxosd’efectiu
9.2.Obligatorietat
9.3.Concepted’efectiu i altres actius líquids equivalents
9.4.Fluxosper activitats ordinàries
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9.5. Fluxosper activitats d’inversió
9.6.Fluxosper activitats de finançament
9.7.Metodologia
9.8.Estructura
9.9.Aplicaciópràctica

METODOLOGIA
Ésunaassignatura eminentmentpràctica i que s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professorat explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels dife-
rents temes per poder posteriorment resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió
d’aquests coneixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En les hores de treball dirigit és on es resoldran els casos pràctics de cadascun dels diferents temes. El
professorat explicarà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis.Aquests ca-
sospràctics es resoldrande forma individual obéengrupsdedueso trespersones.

Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatu-
ra per anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball
personal bàsicament consistirà a fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe; fer resums i esque-
mes dels aspectes i qüestionsmés importants; comprovar si ha entès el plantejament dels diferents ca-
sos pràctics; llegir els articles que es vagin recomanant a la classe i a fer la corresponent fitxa tècnica; re-
alitzar el treball sobre l’anàlisi dels estats comptables d’una empresa real; i preparar l’assignaturade cara
a l’examen final.

En el pla de treball de l’assignatura és on l’estudiant trobarà especificat setmanalment la previsió del
quees farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’estudiant.
Tenint encomptequeaquesta ésuna assignaturaquadrimestral, l’avaluació constade:

Realització d’un treball. L’alumne ha d’elaborar un informe sobre els estats financers d’una empresa
real a partir dels seus comptes anuals. El treball s’ha de fer individualment i val un 40%de la nota final .
L’aprovaciód’aquest treball allibera lamatèriadels temes 5, 6, 7 i 8.

Examen en la convocatòria corresponent.Val un 60%de la nota final. Inclou una part teòrica (tipus
test, val un25%) i unapartpràctica (resoluciód’una sèriedecasospràctics, val un75%)

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar el treball i l’examen.Encas deno aprovar ode
no haver presentat el treball l’alumne s’haurà de presentar a examen de tot el temari ( del tema 1 al tema
9).

BIBLIOGRAFIA :
Amat,O.Análisis deEstadosFinancieros. Fundamentos y aplicaciones. Barcelona:Gestión2000.
Canibano,L.Contabilidad.AnálisiContable de la realidad económica.Madrid:Pirámide, 1995.
Gay, JM;Goxens,M.A.Análisis deEstadosFinancieros. PrenticeHall.
InformeAnual de l’Empresa Catalana. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances.

DireccióGeneral deProgramacióEconòmica.
MartínexGarcía,F.J.Análisis deEstadosFinancieros.Comentarios y ejercicios.Madrid:Pirámide.
Pla general de comptabilitat 2007
Pla general de comptabilitat de la petita imitjana empresa 2007
UriasValiente, J.Análisis deEstadosFinancieros.McGrawHill.
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DireccióEstratègica iPolíticad’Empresa I

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR:RamonGisbertGelonch

OBJECTIUS:
Donar una visió global de la problemàtica de la competitivitat i l’estratègia empresarial i ajudar a inte-
grar en un esquema coherent els coneixements de cursos anteriors.També es tractarà el tema del valor
de les empreses. Finalment es farà una revisió (en anglès) de les principals eines de gestió en les organit-
zacions.

PROGRAMA:
Competitivitat

Concepte i factors
Avantatge competitiva
Lacompetitivitat de lesnacions

Direcció estratègica
Anàlisi estratègica

-Missió i valors
-Anàlisi interna i externa

Formulacióde les estratègies
-Estratègies competitives
-Estratègiesdecreixement

Implantacióde les estratègies
Control

El valorde l’empresa
Elsobjectiusde l’empresa
Mètodesdevaloració
Mercatdevalors

Eines en ladireccióde lesorganitzacions

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica
Gisbert,R.Empresa: competitividad, estrategia yvalor. (apunts)
Silbiger, S.TheTenDayMBA.NewYork:QuillWilliamMorrow, 1999.

Complementària
Camisón, C. La competitividad de la pyme industrial española: estrategia y competencias distintivas. Madrid:

Civitas, 1997.
Fernández,P.Valoraciónde empresas. Barcelona:Gestión2000, 1999.
Grant,R.M.Dirección estratégica.Conceptos, técnicas y aplicaciones.Madrid:Civitas, 1999.
Johnson,G. i Scholes,K.DirecciónEstratégica.Madrid:PearsonEducación, 2001.
Novella, J. i altres, La competitivitat de l’economia catalana. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i

Social deCatalunya, 2004.
Navas, J.M. iGuerras,L.A.LaDirecciónEstratégica de laEmpresa.Madrid:Civitas, 1997.
Pérez, F. et al La competitivitat de l’empresa espanyola: inflació, productivitat i especialització. Barcelona: La

Caixa, 2004.
Porter,M.E.SerCompetitivo.Bilbao:Deusto, 1999.
Puig, P. i altres, La competitivitat de l’empresa industrial a Catalunya. ESADE / Fundació Empresarial

Catalana.Barcelona:Edicions62, 1996.
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DireccióFinancera II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORS: JesúsVinyes iRamónFabre

OBJECTIUS:
L’estudi de les teories de formació i seleccióde carteres i delmercat de capitals enspermet entendremi-
llor l’estructura financera de l’empresa i la influència en la seva valoració en elmercat. Per complemen-
tar aquesta valoració s’hi afegeix l’estudi de lespolítiquesdedividends i la seva incidència en la valoració
de l’empresa. Per últim, i donat l’entorn canviant en el que esmou l’empresa actual, no es podenoblidar
els nous instrumentsper la coberturadels riscos als quals estan subjectes lamajoriad’empreses.

PROGRAMA:
TemaI -TeoriadelMercatEficient

-Conceptedemercat eficient
-Hipòtesis delmercat eficient
-Evidències empíriquesdemercat eficient

TemaII -Teoriade formaciódecarteres
-Teoriade selecciódecarteres:model deMarkowitz
-Rendiment i riscd’unactiu financer
-Convexitatde la frontera eficient

TemaIII -Elmodeldiagonal
-Modeldiagonal deSharpe
-Risc sistemàtic i riscno sistemàtic
-Líniademercat

TemaIV-Teoriade l’equilibri enelmercatdecapitals
-Frontera eficient
-Carteresmixtes sense endeutament
-Equilibri enelmercatdecapital
-Teoriademercatsdecapitals

TemaV-Teoriesde valoraciód’actius financers
-ElCAMP«CapitalAssetPricingModel»
-LimitacionsdelCAMP
-Valoraciód’actiusper arbitratge «ArbitratgePricingTheory»APT

TemaVI -Políticad’endeutament
-Estructura financeraòptima
-PosicióModigliani-MilllerMM
-Incidènciadels impostos en les tesis deMM
-Costosd’insolvència i l’estructura financeraòptima
-Eleccióde la ràtiod’endeutament

TemaVII -Políticadedividends
-Polítiquesdedividends
- Influenciadels dividends enel valorde les accions
-Políticadedividends segonsModigliani-Miller
-Efectedels impostos en lapolíticadedividends

TemaVIII- Opcions financeres
-Característiques i classesd’opcions
-Estratègies ambopcions
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-Valoraciód’opcions
-Opcions reals

TemaIX-Gestiódel riscdecanvi i d’interès
-Exposició i coberturadel risc financer
-Futurs financers i comodities
-Forwardde tipusd’interès i de tipusdecanvi
- Instruments específicsdecobertura:FRAs (Forward rateAgreement) i SWAPs

AVALUACIÓ:
Es faràunexamenal finalitzar el quadrimestre

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Brealey,R. iMyers, S.Fundamentos de financiación empresarial.MadridMC-Graw-Hill, 2000.
Brealey,R. iMyers, S.Principios de dirección financiera.Madrid:McGraw-Hill, 1996.
Brealey,R. iMyers, S.Principios de finanzas corporativas.Madrid:McGraw-Hill, 2003.
Keown,A;Peetty,M;Scott,D iMartin, J. Introduccióna las finanzas.Madrid:PrenticeHall 1999.
Suarez,A.Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa.Madrid:Pirámide 1996.
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DireccióComercial II

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSORA: SílviaCordomí

OBJECTIUS
Formar en les competències professionals que permeten portar a terme la planificació, la preparació,
l’elaboració i la gestió de estudis demercat, tant dins de l’empresa comexternament, en un nivell gene-
ral previ a l’especialització en qualsevol dels mètodes d’anàlisi de les dades. A partir de les necessitats
detectades en l’àmbit de la Direcció de Màrqueting, o de la Direcció Comercial, l’estudiant haurà de
ser capaç de conduir aquestes necessitats cap a l’elaboració de l’estudi de mercat convenient, fer-ne el
seguiment i avaluar les conclusions.

PROGRAMA
Elprogramaquedaestructurat en tresparts: Introducció,Estudisdemercatqualitatius iEstudisde
mercatquantitatius, desenvolupats enels següents apartats:
I. Introducció
Investigaciódemàrqueting i estudisdemercat
Sistemad’informaciómàrqueting i investigaciómàrqueting
Tipologiadels estudis i etapesdel processosd’investigació
Les fontsd’informació
Elprojected’estudi

II.Estudisdemercatqualitatius
Tècniques individuals
Tècniquesdegrup
Tècniques associatives

III.Estudisdemercatquantitatius
Estudis quantitatiusper interrogació
Qüestionari
Anàlisis debase
Tests estadístics
Anàlisis d’associació i de causalitat

METODOLOGIA
Aquesta assignatura és de naturalesa pràctica, té un component conceptual, però no teòric en el sentit
fort de la paraula, i un altre d’aplicació, principalmentde caire quantitatiu, perònoúnicament, ja que té
tot un vessant d’aplicació d’experiències rebudes. Tot això configura l’assignatura per conjugació de
tres mètodes d’ensenyament a aplicar: Un, clarament diferenciat, és el que correspon a la Part III.
Estudis demercat quantitatius, que s’ha de realitzarmitjançant ordinadors amb la presència del professor
per orientar l’execució dels exercicis. Lametodologia a aplicar en la Part I. Introducció, és emmarcar ca-
da tema en els seus aspectes principals, coma guia d’aprenentatge, fornintmaterials de lectura als estu-
diants perquè fixin els coneixements per ells mateixos. La funció del professor es orientadora i de con-
sulta, amb exposicions de caire general. La metodologia per a la Part II. Estudis de mercat qualitatius,
requereixdeclassesquecombinin l’exposicióde lesdiverses tècniques ambexemples adebatre a classe.

AVALUACIÓ
Caldrà demostrar l’adquisició de coneixements descriptius i teòrics, així com la resolució d’exercicis
pràctics, de contingutsqualitatius i tambéquantitatius.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 82



L’avaluació es farà tenint en compte: l’assistència regular a les sessions d’exercicis a la sala d’ordinadors,
quedonarà lloc a unexercici d’examende tècniques quantitatives, ambunvalor de 3%del total de la no-
ta; una prova tipus test referida a les parts I i II del programa, amb una valoració del 40%del total de la
nota; i la lectura, comentari crític extens per escrit i debat posterior d’un llibre d’assaig relacionat amb
la investigaciódemercats en sentit ampli i general quevaldrà el 30%.

BIBLIOGRAFIA
Gauthy-Sinéchal, Martine; Vandercammen, Marc: Études de marchés. Méthodes et outils. Bruxelles: De

BoeckUniversité,DeBoeck&Larcier, 1998.
Giannelloni, Jean-Luc ; Vernette Éric: Études de marché. París : Librairie Vuibert, 1995. (2ona. Edició,

2001)
Zikmund,WilliamG.:Fundamentos de investigacióndemercados. Ed.Thomson, 2a ed., 2003.
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SistemaFiscalEspanyol

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE. 2n
PROFESSOR: Fèlix JuradoEscobar

OBJECTIUS:
Que l’estudiant assoleixi ungraudeconeixements suficients sobre la incidènciade la fiscalitat enel des-
envolupament de les activitats empresarials i professionals i, especialment, pel que fa a les petites imit-
janes empreses.
Les explicacions teòriques es complementenal llargdel curs ambsupòsitspràctics.

PROGRAMA:
Tema1.El sistema fiscal espanyol

Delimitació jurídicadel conceptede tribut i la seva tipologia.Estructura i evolucióhistòrica re-
cent de la imposició directa i indirecta. L’estructura fiscal de l’Estat, les Comunitats Autòno-
mes i lesEntitatsLocals

Tema2. Incidència fiscal de les formes jurídiques adoptadesper a l’exercici d’una activitat empresarial.
Opcions jurídiques respecte a la titularitat d’una activitat empresarial i les conseqüències fis-
cals. Residència i domicili fiscal. L’exercici de les opcions fiscals i la seva incidència en les obli-
gacions tributàries. ElNúmero d’Identificació Fiscal. La declaració d’inici d’activitat a efectes
de I’IVA–laDeclaracióCensal–.L’impostMunicipal sobreActivitatsEconòmiques (IAE).

Tema3.L’impost sobre el valor afegit (I).
L’obligació de repercussió en el tràfic “interior” de béns. Les prestacions de serveis. Base
Imposable i tipus impositius. La factura i els seus requisits de caràcter fiscal. L’assentament als
llibres registre de les operacions realitzades. El tràfic intracomunitari de béns (adquisicions i
lliuraments intracomunitaris). El tràfic exterior de béns (importacions i exportacions). Els ser-
veis connexos.Obligacions formals.

Tema4.L’impost sobre el valor afegit (II).
El procediment general de liquidació de I’IVA. Concepte i requisits de I’IVA suportat deduï-
ble. Les regles de prorrata.Adquisició i transmissió de béns d’inversió. Compensació i devolu-
ció.

Tema5.L’impost sobre el valor afegit (III).
Els règims especials: delimitació de l’àmbit d’aplicació. El règim simplificat. El règim especial
d’agricultura ramaderia i pesca.El règimespecial delRecàrrecd’equivalència.

Tema6.Altres impostos indirectes
Les operacions sotmeses a impostos especials. L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes JurídicsDocumentats.

Tema7.La imposició sobre la rendade lespersones físiques
Estructura de la imposició sobre la renda a Espanya. El concepte fiscal de renda. La imposició
sobre les rendes i els guanys i pèrdues patrimonials. Règim de retenció i d’ingressos a compte.
La imposició sobre el capital.

Tema8.La imposició sobre la rendade les societats.
Concepte i determinació del benefici fiscal. Correccions de valor. Despeses no deduïbles.
Incentius fiscals. Laproblemàticade ladoble imposició.

Tema9.Els règimsespecials de l’impost sobre societats.
Incentius específics per les empreses de reduïda dimensió. Altres règims especials:
Cooperatives i SocietatsLaborals..

Tema10. Integraciódel benefici empresarial a la imposició sobre la rendade lespersones físiques.
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Estructura de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Mètodes i procediments de de-
terminacióde la base imposable:Estimaciódirecta: normal i simplificada i estimacióobjectiva.
Coordinació ambels règimsespecials de l’IVA.La integraciódels rendiments a I’IRPF.Efectes
de l’afectació d’elements patrimonials a l’activitat empresarial. Les deduccions en la quota. Els
pagaments fraccionats i a compte.

Tema11. Impostos sobre els beneficis obtingutsper les entitatsno residents.
El concepted’EstablimentPermanent.Convenisper evitar ladoble imposició sobre la renda.

Tema12.Efectes fiscals de la liquidació d’una societat. La desafectació d’elements patrimonials afectes
a una activitat empresarial. Operacions de concentració i escisió empresarial. La transmissió
“inter-vivos” i “mortis-causa”de l’empresa.

AVALUACIÓ:
Un examen final teòric i pràctic.Resposta a diverses qüestions sobre la integritat del programa.Durant
el curs es realitzaran supòsits pràcticsd’aplicaciódel sistema impositiu.

BIBLIOGRAFIA:
Espodenconsultar els següentsmanuals (últimaedició):
EmilioAlbi Ibañez.SistemaFiscalEspañol 2 vols.Barcelona:Ariel
Diversos autors.Manual de ImpuestosDirectos, Indirectos yLocales. 2 vols.València:CISS.
J.J. FerreiroLapatza i altres.Curso deDerechoFinancieroEspañol (Parte especial).Madrid:MarcialPons.

L’estudiant ha de tenir contacte amb el textos legals bàsics reguladors dels tributs. A la biblioteca i a
Internet.AlCampusvirtual hi haurà la legislaciónecesariaper a seguir el curs.
www.aeat.es, Normativa. Programes d’ajuda per a complimentar impostos. Resolució de les preguntes
més freqüents (INFORMA).Resolucionsde laDireccióGeneral deTributs.
www.minhac.es/tributosLegislació fiscal.
www.gencat.es/cidemAjudesper la creaciód’empreses.Modelsdecontractesmercantils.
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DireccióEstratègica iPolíticad’Empresa II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR: FerranGustau Jaén

OBJECTIUS:
Tractant-se d’una assignatura de darrer curs, pretén que l’alumne adquireixi els coneixements dels te-
mes empresarials que van aparèixer desde inicis dels anys 90 i que influeixenen l’estratègia i en la gestió
empresarial, alhora que l’alumne aprèn a fer una lectura marcadament crítica dels textos i aprendre a
polemitzar sobre temesempresarials i a exposar-losdavantd’unpúblic crític.

COMPETÈNCIES :
Generals
-Capacitatd’organització i planificació.
-Habilitat en l’úsde la informació: buscar, analitzar, compendre i gestionar la informació.
-Capacitatde realitzar exposicions raonades i coherents.
-Capacitat crítica i autocrítica
-Potenciar la sensibilitatper a temesmedioambientals i socials

Específiques :
Dirigir unaorganització i gestionar algunesde les seves àrees funcionals, entenent la sevaubicació com-
petitiva i institucional, identificant la seves fortaleses i debilitats i alineant els objectius funcionals amb
l’estratègia empresarial

CONTINGUTS:
1.Visiódel sistemaeconòmicenel queoperen les empreses.
2.Lagovernançade l’empresa coma ideologia.
3. Intel·ligència econòmica.
4.La creaciódevalorper a l’accionista i lamigraciódel valorde l’empresa.
5.La reengenyeriadeprocessos.
6.El benchmarking.
7.L’outsourcing.
8.Les empreses aprenents.Els enfocaments cognitius.
9.Lideratge i estructuresorganitzatives recents.
10.El servei al client.

AVALUACIÓ:
Continuada al llarg del curs.Compten la presència (imprescindible per seguir els debats progressius), la
preparació del text de cada sessió per debatre, l’exposició dels textos breus que s’assignin a cada estu-
diant i la participació en tots els debats, amésde lapreparació i elaboraciódel resum, comentaris crítics
i exposició a classe d’un llibre diferent assignat a cada estudiant, demanera que la distribució d’aquests
resums, conjuntament amb el text de les exposicions breus, dóna lloc a la confecció de tota la matèria
d’estudidel curs.

Les ponderacions son: 10% assistència, 40% preparació i participació en els debats del llibre comú i
50%preparació ambelprofessor, elaboraciódel treball i exposicióde l’alumnebasat enun llibre.

BIBLIOGRAFIA:
Bendell,T.;Boulter,L.;Kelly, J.Ventajas competitivas a través del benchmarking. Barcelona:Folio, 1994.
Bouvier,A.Management et SciencesCognitives. París:PressesUniversitairesdeFrance, 2004.



DruckerFoundation:El líder del futuro. Bilbao:Deusto, 1996.
Gates,B.Los negocios en la eradigital. Barcelona:Plaza&Janés, 1999.
Gibson,R. (1997):Repenser le futur. París: ÉditionsVillageMondial, (Hi ha edició en espanyol publicada

perGestión2000).
Hammer,M.;Champy, J.:Reingeniería de la empresa. Barcelona:Parramón, 1994.
Henderson, D.: Virtud Errónea. Conceptos equivocados acerca de la Responsabilidad Social Corporativa.

Barcelona:Gestión2000, 2006.
Horovitz, J.Los siete secretos del servicio al cliente.Madrid:PrenticeHall, 2000.
Jaén, F. G. La Reingeniería y el Benchmarking Aplicado al Negocio Ferial. Barcelona: EAE Cuadernos de

Cienciasde laGestión, 1996.
Pesqueux,Y.Legouvernement de l’entreprise comme idéologie. París:EllipsesÉditionsMarketing, 2000.
Rappaport,A.Lacreacióndevalor para el accionista. Bilbao:Deusto, 1998.
Romagni, P.;Wild,V.L’intelligence économique au service de l’entreprise. París: Les Presses duManagement,

1998.
Slywotzky,A. J.Lamigracióndel valor de la empresa. Barcelona:Paidós Ibérica, 1997.
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PolíticaEconòmica

CRÈDITS: 6
QUATRIMESTRE: 2r.
PROFESSOR: JoanBOUiGELI

OBJECTIUS:
Consolidar tots aquells coneixements referents tant a la Teoria Econòmica com a la Econòmica
Aplicada propis dels cursos anteriors. Després d’una breu introducciómetodològica es proporcionarà
un tractament tècnic i accessible dels principals objectius i instruments de la política econòmica que
actualment s’utilitzen en països d’arreu delmón.També s’estudiarà la conducta del sector públic en les
seves intervencions a l’esfera econòmica per sobre dels agents privats, amb la finalitat d’influir en la
producció o en la distribució de la renda nacional. S’analitzaran els diferents problemes relacionats
amb l’elaboració de les polítiques econòmiques i els conflictes i incompatibilitats entre els diferents
objectius. Tot això es realitzarà a partir, sempre que sigui possible, d’experiències concretes que
il·lustrin els diferents conceptesde lapolítica econòmica actual.

CONTINGUTS:
TEMA1:Elpaperde l’Estat i l’evoluciódel pensamenteconòmic:

Síntesi de l’evolució del pensament econòmic.Mercantilisme i les funcions de l’Estat. Les funcions
de l’Estat en el pensament dels economistes clàssics. Les funcions de l’Estat en el pensament mar-
xista. Les funcions de l’Estat en el pensament neoclàssic. Les funcions de l’Estat en el pensament
keynesià.El paperde l’Estat enel neoliberalisme.

TEMA2:Aproximaciómetodològica
La política econòmica com a ciència social. La qüestió dels judicis de valor i els intents d’aconseguir
la neutralitat científica. L’estructurapolacotòmicade la política econòmica.Els principals objectius
i el ‘trade-off ’ entre ells.Relacions objectius / instruments. Síntesi del panoramaactual de la política
econòmica.Procésd’elaboracióde lapolítica econòmica.

TEMA3:L’objectiudelmantenimentde l’estabilitatdepreus.
Definició i mesura de la inflació. Les explicacions convencionals de la inflació. L’explicació estruc-
tural de la inflació. Causes polítiques de la inflació (inflació concertada). Efectes de la inflació sobre
el sistemaeconòmic.Polítiques antiinflacionistes.

TEMA4:L’objectiudeplenaocupació
Estructura poblacional i mercat de treball. Delsmecanismes automàtics a las intervencions discre-
cionals. Les implicacions de la classe d’atur. Innovació tecnològica i ocupació. La flexibilitat del
mercat de treball. Els reptes del treball. La concertació social. Les polítiques d’ocupació a la Unió
Europea.

TEMA5:L’objectiudelMediAmbient
Desenvolupament versusMediAmbient.Anàlisi econòmica dels problemes ecològics delmedi am-
bient.Objectius i instrumentsd’unapolíticamediambiental.

TEMA6Creixement, desenvolupament y subdesenvolupament
Problemes terminològics i de definició: creixement versus desenvolupament. El desenvolupament
humà.Problemes demesura del grau dedesenvolupament i del «benestar»: l’alternativa del Índexde
DesenvolupamentHumà. Les estratègies per al desenvolupament humà: industrialització, comerç
internacional, potenciaciódel capital humà, reduir la dependència tecnològica, la democràciaparti-
cipativa. El finançament del desenvolupament humà: la problemàtica del deute i les polítiques
d’ajustamentdelFonsMonetari Internacional.

TEMA7:Política econòmica exterior
La política del tipus de canvi. Lesmodalitats del tipus de canvi com a instrument de política econò-
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mica. La Unió Econòmica i Monetària. Moviments de capitals i crisis financeres. Els instruments
de foment de les exportacions: instruments fiscals i credíticis. La liberalitzaciódel comerçmundial:
l’OMCi l’AMI.

TEMA8:PolíticaFiscal
Objectius de política fiscal. Els instruments de la política fiscal i la seva actuació sobre els objectius.
El debat sobre el finançament del dèficit: impacte sobre la renda i sobre l’estabilitat de preus.
L’harmonització fiscal a la Unió Europea. Les polítiques fiscals nacionals en l’àmbit de la U.E. El
Pacted’Estabilitat iCreixement.

TEMA9:Políticamonetària
La instrumentació de la política monetària en dues etapes: objectiu intermedi i variable operativa.
Instrumentes depolíticamonetària. ElBancCentralEuropeu. La instrumentacióde la políticamo-
netària a laUnióEuropea.

TEMA10:Lapolítica econòmica a laUnióEuropea
Coordinació de polítiques a la U.E. Autonomia de les polítiques econòmiques nacionals.
Conseqüènciesde l’ampliacióde laU.E.Política econòmica alternativa a laUnióEuropea.

TEMA11:Capunapolítica econòmicademocràtica.
Per una política econòmica democràtica. Governabilitat democràtica pel Desenvolupament
Humà.Aprofundir la democràcia a nivell mundial. La democràcia per prevenir els conflictes i con-
solidar la pau. El problema de la Unitat Europea i els Estats Nacionals: La legitimitat democràtica
enel procésdeconstitucióEuropea.

TEMA12:L’escenari actual de lapolítica econòmica
Els canvis demogràfics i culturals.Mundialització: causes i conseqüènciesdel procésdemundialit-
zació.El impactede lasnoves tecnologies. Importànciade la informació i de les comunicacions.El
desenvolupamentdel sector terciari convencional.L’oligopoli social.

METODOLOGIA:
Es complementaran les explicacions teòriques amb l’exposició de treballs i la realització de debats. Els
primers temes seran de tipus conceptual i s’alternaran les explicacions més teòriques amb l’anàlisi de
casos pràctics. Un cop assolits els coneixements bàsics els estudiants estaran en disposició de preparar
alguna de les lectures obligatòries per tal de generar un debat a classe.També hauran d’elaborar un tre-
ball de curs, que consistirà en l’estudi de la política econòmica d’unpaís.Aquest treball de curs es realit-
zarà en grup, a partir de la documentació, la bibliografia recomanada pel professor i la informació ob-
tinguda dels diferents mitjans de comunicació i d’internet. En començar del curs se suministrarà un
document amb les instruccions per a l’elaboració del treball que s’exposarà a classe amb la finalitat de
generar un debat entre tots els estudiants. Per tal de poder aplicar aquesta metodologia cal assistir a
classe de forma regular. Els estudiants queparticipin en aquestes exposicionsmitjançant debats queda-
ran alliberats d’examinar-se de les lectures obligatòries. Els estudiants que per les causes que sigui no
assisteixin de forma regular a les exposicions i debats realitzats a classe hauran de superar tot el contin-
gutde l’assignatura apartir d’unúnic examen final.

AVALUACIÓ:
L’avaluació final s’obtindrà apartir de l’agregacióde tresnotes: l’examen final –ambunpesdel 60%en la
nota final–, el treball de curs –ambunpes del 25%–, i la valoració sobre la participació de cada estudiant
en els debats i treballs comentats a classe –amb un pes del 15% en la nota final. Per fer la mitjana de les
tresnotes caldràhaverobtingutun4encadaunad’elles.
Els estudiants que ho desitgin podran optar per ser avaluats, de tot el temari, a partir d’un únic examen
final.
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BIBLIOGRAFIA

Tema1
OROVAL,E.; (ed.).Noves aproximacions a lahistòria del pensament econòmic.Vic:EumoEditorial, 1995.
SÁNCHEZTANARÉS, (1988). Introduccióna la política económica. Barcelona:Barcanova, 1988.
SAUNDERS,P.;Klaug,F.Le role du secteur public.ResvistaEconómicade laOCDEn.4, 1985.
STIGLITZ, J. et al.Elpapel económico delEstado,Madrid: InstitutodeEstudiosFiscales, 1993.
STIGLITZ, J.E.LaEconomíadel SectorPúblico.Barcelona:AntonioBoschEditor, 1988.

Comentaribibliogràfic:
Lespublicacions resenyadesOroval i Sánchez són claus per complementar l’esquema sobre la síntesi de
l’evoluciódel pensamenteconòmicpresentat enaquest apartat.

Tema2
ANISI,D.Creadores de escasez: del bienestar almiedo.Madrid:AlianzaEditorial, 1995.
BLAUG, M. «Corrents inquietants en l’economia moderna», Revista Econòmica de Catalunya (REC) n.

36. 1999.
CUADRADOROURA, J.PolíticaEconómica,McGraw-Hill. Part I, 2000.
FERNANDEZDIAZ,A. (dir.)Fundamentos y papel actual de la política económica, Ed.Pirámide, 1999.
GREFFE, X. Politique Economique: programmes, instruments, perspectives, Economica, París. Cap. 1-3.

(Versió castellana: «PolíticaEconómica».Madrid: Inst.EstudiosFiscales. 1993), 1987.
JANÉ SOLÁ, J. “Por una estructura operativa de la política económica”,Revista Española de Economía,

(gener - abril, págs. 9-44), 1979.
JORDÁN, J.M.; ANTUÑANO, I. Política Económica: fundamentos, objetivos e instrumentos. València:

Tirant loBlanch, 2003.
NAREDO, J.M. (1996): La economía en evolución: Historia y perspectivas de las categorias básicas del pensa-
miento económico, SigloXXI.

SAMPEDRO, J.L. (1983): “El reloj, el gato yMadagascar”;Revista deEstudiosAndaluces, n. 1.
SÁNCHEZTABARÉS,R. (1988): Introduccióna laPolíticaEconómica,Barcelona:Barcanova.Cap. 7.
THUROW,L.El futurodel capitalismo,Barcelona:Ariel, 1996.
TORRES LOPEZ, J. (dir.). La otra cara de la política económica: España 1982-1994, Los libros de la

Catarata, 1994.

Tema3
ARELLANOJ.P. (ed.) (1990): Inflación rebelde enAméricaLatina,Cieplan -Hachette, SantiagodeChile.
CUADRADOROURA, J.:Op. cit. Cap. 7 .
FEITO, J.L. (2002): «Lapolítica anticíclica españoladentrodel euro»Círculodeempresarios,Madrid.
FERNANDEZDIAZ,A. i altres:PolíticaEconómica,Madrid:McGraw-Hill,Cap.7
FRISCH,H. (1988):Teorías de la inflación,AlianzaEditorial.Madrid.
JORDÁN, J.M.;ANTUÑANO,I. (2003).Op.cit. cap.4
LIQUITAYA, J.D. (1992): El enfoque estructuralista latinoamericano de la inflación: un análisis formal dins

«Economía internacional:conceptos, teorías y enfoques», Mèxic:.Univ. Autónoma Metropolitana
Iztapalapa,

OCDE:EconomicOutlook (vegeu l’informeanual).
RAYMOND, J.L. (1992): «La inflación dual en España: comportamiento de los precios en los sectores

industrial yde servicios».Papeles deEconomíaEspañola, n. 52-53.
SAMPEDRO, J.L. (1989):La inflación, prótesis del sistema,Barcelona:Montesinos.
Comentaribibliogràfic:
De les publicacions citades, sónde lectura obligatòria la de Sampedro, ja que aporta les claus per enten-
dre les causesde la inflació, i la deFrisch, per la seva explicacióde la inflació estructural.
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Tema4
BASTIDA,B.;VIRGILI,M.T. (1999): «El retodel trabajo»,Cristianisme i Justícia (desembre).
CÁMARAde la,C. (2000): “El teletrabajo, un indicadordecambioenelmercadode trabajo”,Cuaderno
deRelacionesLaboralesn. 17, pág. 227-256.

CARRASCO,C. (1996): «Presente y futuro del trabajo.Apuntes para una discusión no androcéntrica».
Dins «El futurodel trabajo»Bilbao:Bakeaz /CDEM.

CASTAÑO, C. (1994): Tecnología, empleo y trabajo en España,Madrid: Alianza Editorial. (Especialment
Cap. 2:El análisis económicode la relaciónentre tecnología y empleo).

CUADRADOROURA, J.:Op. cit.Cap. 6.
COMISIÓNDE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002): Proyecto de Informe conjunto sobre

el empleode2002,http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/nov/jer2002_es.pdf
COLECTIVOIOÉ (2002): «La Inserción laboral de los extranjeros enEspaña» en « Inmigración, escuela
ymercadode trabajo»Col·leccióEstudis Socials.Barcelona:FundacióLaCaixa.

ECONOMISTASEUROPEOSparaunaPolíticaEconómicaAlternativa enEuropa. (2000): «Pleno
Empleo conuna fuerteConstituciónSocial.Alternativas paraunaNuevaEconomía enEuropa»
http://www.memo-europe.uni-bremen.de

ECONOMISTASEUROPEOSpor una política económica alternativa en europa (2003):Pleno empleo,
bienestar yun sector público fuerte. –retos democráticos enunaUniónampliada-Memorandum2003.

http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/Euromemo_2003_spanish.pdf
FREEMAN, C.; SOETE, L. (1996):Cambio tecnológico y empleo: una estrategia de empleo para el sigloXXI,

PublicacionesFundaciónUniversidad-Empresa.Madrid.
FINA, Ll.;TOHARIA, L. (1987): «La caracterización de losmercados de trabajo: relaciones teóricas e

implicaciones»,CuadernosEconómicos de ICE, nº 3.
FINA;Ll. (2001):El reto del empleo,MacGrawHill.
GÖSTAESPING-ANDERSEN(1998): «La transformacióndel trabajo»LaFactorian. 7,Barcelona.
JORDÁN, J.M.;ANTUÑANO,I. coord. (2003).Op.cit. cap.5
McCONELL,C.R.;BRUE,S.L. (1997):Economía laboral,McGraw-Hill.
O.C.D.E.:Perspectivas sobre el empleo.MinisteriodeTrabajo ySeguridadSocial,Madrid. (vegeu l’informe

anual).
RECIO,A. (1997):Trabajo, personas,mercados, Icaria: FUHEM1997.ColecciónEconomíaCrítica.
SANROMÀ, E. (2000): «Les noves politiques d’ocupació a Europa: més enllà de la flexibilitat»Revista
EconómicadeCatalunya,n. 38.

Comentaribibliogràfic:
Les teories explicatives del mercat de treball, amb les seves corresponents crítiques, poden trobar-se a
l’article de Fina i Toharia. La relació entre tecnologia i ocupació queda explicada a la publicació de
Castaño i en el clàssic text de Freeman. Les discusions a propòsit de la flexibilitat es recullen al text de
Bastida iVirgili. L’anàlisi empírica es realitza a partir de les dades de laOCDE. Per últim, les polítiques
per combatre l’atur s’analitzen des de l’òptica convencional (les propostes de laUE) i des d’un planteja-
ment alternatiu (les propostes del Grup d’Economistes Europeus per a una Política Econòmica
Alternativa).

Tema5
CUADRADOROURA, J.:Op. cit.Cap. 9.
DUBOIS,A., MILLÁN, J.L.; ROCA, J. (coord.) (2001):Capitalismo, desigualdades y degradación ambien-
tal, Barcelona: Icaria.

FRANCO,L. (1995):Lapolítica económicadelMedio ambiente,Barcelona:Cedecs.
GOODLAND,R. et al. (1997):Medio ambiente y desarrollo sostenible,Trotta.
NAREDO, J.M. (1996):Laeconomía en evolución,Madrid: SigloXXI.
NAREDO, J.M.; VALERO, A. (dir.) (1999): Desarrollo económico y deterioro ecológico, Fundación

Argentaria.
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VILLAMIL,A.; MATIES, J. (1998): Política Económica delMedioAmbiente,Centro de Estudios Ramón
Areces.

Comentaribibliogràfic:
La publicació deNaredo, de lectura obligatòria, introdueix de forma crítica les aproximacions alterna-
tives a l’objectiu medi ambient (mercat o intervenció estatal). La presentació dels instruments, amb
criteris paer la seva valoració des d’una perspectiva pràctica i convencional, es troben a la lectura de
LuisFranco.

Tema6
BOU, J. (2003): Política economica para propiciar el Desarrollo Humano en América Latina.

Documentpenjat en les lecturesobligatòriesdelCampus.
BUSTELO,P. (1998):Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Síntesis.Madrid.
CUADRADOROURA, J.:Op.cit.Cap.8.
GARCÍAFERNÁNDEZ-MURO,C.; OLIVIÉ, I. (2001):Causas de las crisis cambiarias en el tercer mun-
do: deficiencias estructurales y globalización financiera, dinsDUBOIS,A.,MILLÁN, J. L.; ROCA, J. (co-
ord.): «Capitalismo,desigualdades ydegradaciónambiental»,Barcelona: Icaria.

GROIZARD CARDOSA, J.L. (1997): Industrialización y ajuste estructural en el sudeste de Asia, dins
Arrizabalo,X. i altres: «Crisis y ajuste en la economíamundial».Madrid: Síntesis.

MARTINEZGONZALEZ-TABLAS,A. (2000): «Economía política de la globalización». Barcelona:
Ariel.

P.N.U.D.: InformedeDesarrolloHumano, (últimaedició).
SAMPEDRO, J.L. (1982): “El desarrollo, dimensiónpatològicade la cultura industrial”;Desarrollo, n. 1.
SEBASTIAN,L.de (1988):Lacrisis deAméricaLatina y laDeudaExterna,Madrid:AlianzaAmérica.
STIGLITZ, J. (1998): “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso

post-Washington”,DesarrolloEconómico, vol. 38, n. 151.
STIGLITZ, J. (2002): «Elmalestar en la globalización»Madrid:Taurus-Santillana.
TODARO,Michael P. (1985): Economic Development in theThirdWorld, Longman. London. (Versió cas-

tellana: “El desarrollodel tercermundo”,Madrid:AlianzaEditorial, 1988.
WILLIAMSON, J. (1999): «El queWashington vol dir quan es refereix a reformesde les polítiques eco-

nòmiques» i «Lademocràcia i elConsens deWashington» dins «La cultura de l’estabilitat i el consensde
Washington»Col·leccióEstudis i Informes.Barcelona: Servei d’Estudis.LaCaixa.

Comentaribibliogràfic:
La publicació de Sampedro és la que s’utiliza per enmarcar les claus del concepte de desenvolupament
queutilitzarem.Les dades empíriques i les reflexions sobre el procés i condicions del desenvolupament
ens les proporciona el PNUD, en el seu InformedeDesenvolupamentHumà.Una revisió de les teories
explicatives del desenvolupament és troben a la lectura deBustelo.Una bona explicació de les crisis re-
cents que afecten els països subdesenvolupats la dóna la publicació dePalazuelos. Per últim, són de lec-
tura obligatòria la crítica de Stiglitz alConsens deWashington i la proposta de la política econòmica fa-
vorable alDesenvolupamentHumàde J.Bou.

Tema7
BLANCHARD,O. (2000):Macroeconomía,Madrid:PrenticeHall. (2ª ed, cap. 21).
CUADRADOROURA, J. (2000):PolíticaEconómica,Madrid:McGraw-Hill. (2ª ed., cap. 13).
GREFFE,X. (1993):PolíticaEconómica, (cap.12).Madrid: I.E.F.
KRUGMAN, P. (1997): «El internacionalismo moderno». Barcelona: Crítica. (Original: «Pop interna-

tionalism»MIT1996.)
I.C.E.: Manual de Técnicas de Comercio Exterior, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de
Economía yHacienda,Madrid. (Consultar l’ediciómés recient.)

NUTI,D.M. (2000): “The costs and benefits of Euro-isation inCentral-EasternEurope before or ins-
teadofEMUmembership”,CNEM,LBS,Londres,DiscussionPaperSeries, n. 8.
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TUGORES, J. (2002):Economía internacional: globalización e integración regional,McGraw-Hill (5ª ed).
VERDEGUER, E. (1999): “La elección del régimen cambiario: ¿es la dolarización una solución?”
Boletín económico de InformaciónComercialEspañola , n. 2611.

ONTIVEROS,E. (ed.) (1991):Mercados financieros internacionales,Madrid:Espasa-Calpe.
PALAZUELOS,E. (1998):Laglobalización financiera,Madrid: Síntesis.

Comentaribibliogràfic:
Les lectures proposades s’introdueixen en elmecanismedels tipus de canvi (Tugores, Blanchard), en els

mercats de divises (Ontiveros) i en el debat entre proteccionisme i lliurecanvisme (Tugores,
Bhagwati).

Tema8
COLOM, J. (2000): “El pressupost de la UE en l’horitzó de la propera dècada”, Revista econòmica de
Catalunya, n. 38.

CUADRADOROURA, J. (2000):PolíticaEconómica,Cap. 12.Madrid:McGraw-Hill..
GONZÁLEZ, R. (2000): “Política fiscal del euro y el pacto de estabilidad y crecimiento”, Información
ComercialEspañola, n. 784.

GREFFE,X. (1993):PolíticaEconómica.Cap. 10.Madrid: I.E.F.
HERNÁNDEZ, G.; GARZÓN, F.J. (2000): “Coordinación de políticas económicas en la UEM”,
InformaciónComercialEspañola, n. 784.

MARÍNARCAS, J. (1997): “Efectos estabilizadores de la Política Fiscal”, Banco de España, Servicio de
EstudiosEconómicos,n. 58, toms 1 i 2.

Comentaribibliogràfic:
Les bases de la política fiscal keynesiana la proporciona la lectura de MarínArcas. Addicionalment hi
trobaremuna detallada anàlisi empírica de l’evolució de la política estabilitzadora en els principals paï-
sos de laOCDE.Una aproximació al nou rumbde laPolíticaFiscal la trobarema la lecturadeGonzález,
i els problemesde financiaciódel dèficit en la lecturadeHernández iGarzón.

Tema9
BANCOCENTRALEUROPEO(2001):LaPolíticaMonetariadelBCE.BCE,Alemania.
CUADRADOROURA, J. (2000):PolíticaEconómica,Cap. 11.Madrid:McGraw-Hill,
DOMINGO, E. (2000): “La política monetària del BCE: un primer balanç”, Revista Económica de
Catalunya, n. 38.

FERNANDEZDIAZ,A. i altres (1999):PolíticaEconómica, cap. 9.Madrid:McGraw-Hill.
FERNANDEZDIAZ,A. i altres (2003): PolíticaMonetaria: I Fundamentos y estrategias; II Enfoques alter-
nativos,Madrid:ThomsonEditores Spain.

GRUPO EURO de Analistas Financieros Internacionales (1999): “La Política Monetaria del Banco
CentralEuropeo”,Cuadernos de InformaciónEconómican. 142.

KRUGMAN, P.; OBSTFEL,M. (1999):AreasMonetarias óptimas y la experiencia europea, en “Economía
Internacional,Teoría yPolítica”,Madrid:McGraw-Hill.

MALODEMOLINA, J.L. (2000): “Elprimer añodel euro”.Economistas, vol. 18n. 84.
MARTÍNEZ J.A.; PALLARDÓ V. (2000): Políticas Macroeconómicas en la España del Euro, dins La

Caixa: “Del real al euro,Unahistoriade lapeseta”.Col.EstudiosEconómicos, n. 21.
Diversos autors (2001): «El euro: balance de los tres primeros años» Barcelona: La Caixa. Colección de

Estudios económicosn. 26,

Comentaribibliogràfic:
L’esquema en dues etapes del control monetari queda explicat en el cap. 11 del libre de Cuadrado. Una
descripció detallada de las funcions i els instruments monetaris del BCE es poden trobar al text de
Domingo. Les qüestions teòriques sobre el marge de maniobrabilitat de la política econòmica en el
contextd’unaunificaciómonetària s’estudienenel capítol 21deKrugman iObstfel.
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Tema10
DE LACÁMARA, C. (1996): “Convergencia nominal versus convergencia real en el proceso de inte-

gracióneuropea”,BoletínEconómico de ICE, n. 2490, (19 al 25de febrer, págs. 19-27).
COMMISSARIATGENERALDUPLAN (2000): La ampliación de la U.E. al Este de Europa (Informe

delC.G.P. a l’AssembleaFrancesa), ServiciodeEstudiosdeLaCaixa. ColecciónEstudiosEconómicos, n.
20.Barcelona (original aLaDocumentationFrançaise, 1999).

ECONOMISTASEUROPEOSporunapolítica económica alternativa enEuropa (2003):Pleno empleo,
bienestar yun sector público fuerte.Retos democráticos enunaUniónampliada.Memorandum, 2003.

http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/Euromemo_2003_spanish.pdf
ETXEZARRETA,M. (2002): «Una panorámica crítica de laUnión Europea: Un texto de divulgación»

VIII JornadasdeEconomíaCrítica.UniversidaddeValladolid.
PASTOR,A. (1997):Unión monetaria busca país, en Servicio de Estudios de La Caixa “España y el euro:

riesgos yoportunidades”.Col·leccióEstudios e Informes, n.9,Barcelona.
SEGURA, J. (1997):Convergencias yReformas.ClavesdeRazónPráctica, pàgs. 8-15.
VENCE, X. (1998): «Riqueza desde la diversidad: Disparidades regionales y cohesión en la Unión

Europea»En «LaUniónEuropeay la crisis delEstadodeBienestar»Madrid: Síntesis.

Comentaribibliogràfic:
Ésmolt interesant la lectura dels Economistes Europeus ja que ens dóna una visió crítica de la política
econòmica a laUnióEuropea.La trobareupenjada a les lecturesdelCampus.

Tema11:CapaunaPolíticaEconòmicademocràtica.
PONT, Raul. Democratización del Estado: la experiencia del presupuesto participativo en Porto

Alegre.Documentpenjat a les lectures complementariesdelCampus.
BOU, J. (2006). La Democracia participativa como instrumento para el control del Estado. Ponencia

presentada a lesXJornadesd’EconomiaCrítica, celebrades aBarcelona elmarçde 2006.Document
penjat a les lecturesobligatòriesdelCampus.

Tema12
BOU, J. (2002). “Mundialización ydesarrollo humanoenAméricaLatina”, dins:AmèricaLlatina: sumant
visions davant el noumilenni.Tarragona:UniversitatRovira iVirgili.
BOU, J. (2003): “La mundialización una fase superior del imperialismo” dins: Rea: Revista de Estudios

deAdministraçao,UNIJUÍ (Brasil).
CASTELLS,M. (1999):Laerade la información,Vol. I, II i III,Madrid:AlianzaEditorial.
FERNÁNDEZ DURÁN, R., ETXEZARRETA, M.; SÁEZ, M. (20001): Globalización capitalista.
Luchas y resistencias. Barcelona:Virus.

MALODEMOLINA, J.L. (1999): “La economía española ante los retos de la globalización y de inte-
graciónenel euro”,BoletínEconómico delBancodeEspaña, pàgs. 61-68.

MARTÍNEZPEINADO, J. (1999):El capitalismo global, Icaria-Antrazyt.Barcelona.
MARTÍNEZ, J.A.; PALLARDÓ, V. (2000): Políticas Macroeconómicas en la España del Euro. Dins:

Diversos autors: “Del real al euro. Una historia de la peseta”. La Caixa, Col. Estudios Económicos,
n. 21.

PETRAS J. (1994). El cicle neoliberal a l’Amèrica Llatina: territori i canvi econòmic. Paunero,X. i Bou,
J. editors.

VIDALVILLA, J.M. (1996).Mundialización.Diez tesis y otros artículos. Barcelona: Icaria.

Comentarisbibliogràfics:
A l’article de J. Bou “La mundialización una fase superior del imperialismo” hi ha una clara síntesi del
procés demundializació.Hi ha una versiómés ampliada d’aquest procés demundializació en el libre de
Vidal Villa. Per estudiar els efects de la mundializació sobre l’economia espanyola lleguiu l’article de
Malo deMolina. El treball deMartínez ensmostra els efectes de la implantació de l’euro sobre les polí-
tiques econòmiquesdels estats europeus.
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ASSIGNATURESOPTATIVES

SociologiadelTreball ide l’Empresa

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSOR: Francesc Iglesias

OBJECTIUS:
Conèixer i usar els conceptes econòmics i sociològics per interpretar elmón del treball i de l’empresa, i
analitzar les visions acadèmiques sobre el treball, l’atur i l’ocupació.
Assentar les habilitats acadèmiques bàsiques de lectura de textos teòrics, aplicació de conceptes a
l’anàlisi dedades estadístiques i altres informacionsdocumentals i redacciód’assaigs crítics.
Utilitzar diferents recursos pedagògics (bibliografia, exposicions del professor, tutories, treballs) per
dominar els conceptes econòmics i sociològics i aprofundir en la seva relació amb altres matèries de la
titulació (microeconomia,macroeconomia, política econòmica, estructura econòmica)

CONTINGUTS:
Blocprimer: Introducció

1.1. La concepciódel treball i delmercatde treball
1.2. Indicadors i variables
1.3.Organitzacióde laproducció i organitzaciódel treball: evolucióhistòrica
1.4.El treball enelmón

1.4.1.Els països enviesdedesenvolupament
1.4.2.Les economies en transició
1.4.3.Les societatsmodernes

Bloc segon:Teories econòmiques sobre elmercatde treball
2.1.Elmodelneoclàssic:

2.1.1. Lademanda i la ofertade treball: productivitat i salari de reserva.
2.1.2.La concepcióneoclàssicade l’atur

2.2.Elmercatde treball enelsmodelsmacroeconòmics: l’atur enelmodelkeynesià
2.3.Teories alternatives sobre elmercatde treball:

2.3.1.Les teories institucionalistes: els mercats interns de treball i la segmentació del mer-
catde treball.

2.3.2.Les teoriesmarxistes: treball i forçade treball; el control del treball.
Bloc tercer:Les relacions laborals i la globalització.

3.1.Actors i processos: relacions laborals i negociació col·lectiva.
3.2.Política laboral i sistemesde relacions laborals

3.2.1.El sistemacatalà i espanyol de relacions laborals
3.2.2.Lapolítica laboral a laUE

3.3.Laglobalització i els seus impactes laborals

PLADETREBALL:
L’assignatura es desenvoluparà en sessions teòriques, pràctiques, lectura i anàlisi de textos i exposicions
dels estudiants.
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AVALUACIÓ:
L’avaluació consistirà en la presentació de les recensions de les lectures del curs (10%), la presentació
d’un treball en grup (20%) i la realitzaciód’unaprova escrita –examen final– sobre els continguts teòrics
i pràctics del curs (70%).Els percentatges sobre la nota final estan subjectes al fet que en la prova escrita
s’obtingui lanotamínimade4 sobre 10.Encas contrari caldria repetir la prova escrita.

BIBLIOGRAFIA:
Carrasco, C., Mujeres y Economía: nuevas perspectivas para nuevos y viejos problemas. Barcelona: Icaria,

1999.
Castells,Manuel,Laerade la información, vol 1.La sociedad red.Madrid:AlianzaEditorial, 1997-1998.
Doeringer, Peter B. i Piore, Michael J., Mercados Internos de Trabajo y Análisis Laboral. Madrid:

MinisteriodeTrabajo ySeguridadSocial, 1985.
Fina, Lluís,Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo. Madrid: Consejo Económico y Social, Colección

Estudios, núm. 106, 2001.
Finkel,Lucia,Laorganización social del trabajo,Madrid:Pirámide, 1994.
Macionis, J. i Plummer,K.Sociología.Madrid:PrenticeHall, 1999.
McConnell,C.R. iBrueS.L.,EconomiaLaboral.Madrid:McGraw-Hill, 1997.
MiguélezFausto iPrietoCarlos,LasRelaciones deEmpleo enEspaña.Madrid: SigloXXI, 1999.
Navarro, Vicenç, Globalización económica, poder político y estado del bienestar. Barcelona: Ariel Sociedad

Económica, 2000.
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), Estudio de la OCDE sobre el empleo.

París:Mundi-PrensaLibros, 1994.
Recio,Albert.Trabajo, personas,mercados:manual de economía laboral. Barcelona: Icaria, 1997.
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DretLaboral

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:

OBJECTIUS:
Que l’estudiant adquireixi les competències genèriques i específiquesdetallades a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES :
Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper aprendre solucions.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Capacitatdecrítica i autocrítica
Sistèmiques
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica.
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
Elsobjectiusque l’estudianthauràd’assolir durant el curs enconcretenenels següentspunts:
1.Ha de ser competent en l’adquisició dels coneixements teòrics referents a la normativa laboral i de
Seguretat Social i hade serhàbil en la seva aplicació enels diferents supòsits pràctics. Simultàniament
hade ser capaçdemanejar els textos legals.

2.Hade ser capaçd’identificar i analitzar una relació laboral enels diferents casospràctics.
3.Hade ser capaçdedistingir, en el contingut del dret del treball, el doble pla –individual i col·lectiu– en
quèesmanifesta.

4.Hade ser capaçd’utilitzar els diferents sistemesdecontractació.
5.Ha de ser capaç de conèixer el fonament unitari dels diferents poders que l’empresari pot desplegar
en elmarc del contracte de treball (poder directiu, demodificació i disciplinari), i el concepte, el con-
tingut i els límitsd’aquestspoders.

OBJECTIUSDIDÀCTICS
Que l’estudiant sigui competentper conèixer i comprendre tant anivell teòric compràctic els diferents
sistemes de contractació laboral i les especials circumstàncies derivades de la relació empresari-treba-
llador, tant en l’aspecte social i de convivència en l’empresa com en els processos contenciosos que pu-
guin plantejar-se davant elsTribunals de Justícia i que comprengui la legislació laboral en aquest aspec-
te.

CONTINGUTS:
1. Introducció.
1.1.El dretdel treball.
1.2.Caracterització teòricadelDretdelTreball.

2. FontsdelDretdelTreball.
2.1. LaConstitució i la creacióde lesnormes laborals.
2.2.L’aplicacióde lanorma laboral. Principis d’aplicació.
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3.Les relacions laborals col·lectives
3.1.Els Sindicats i lesAssociacions empresarials.
3.2.La representaciódels treballadorsdins l’empresa.
3.3.Negociació col·lectiva iConveniCol·lectiu.
3.4.Mesuresdeconflicte col·lectiu: elDretdeVaga.El tancamentpatronal.

4.Les relacions laborals individuals.
4.1.ElContractedeTreball.
4.2.L’ingrés a l’empresa.
4.3.Modalitats decontractes.
4.4.Deuresdel treballador i l’empresari.
4.5.El tempsde treball.
4.6.El salari.
4.7.Potestatsde l’empresari.
4.8.Alteració subjectiva i suspensionsde la relació laboral.
4.9.Extincióde la relació laboral.

METODOLOGIA:
Ésunaassignatura eminentmentpràcticaque s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professor explicarà els continguts teòrics de cada tema, acompanyats
d’exemples i supòsits pràctics que se solucionaran en el transcurs d’aquestes sessions. La transmissió
d’aquests coneixements aniràdirigida a tot el grup.

En les hores de treball dirigit és on es resoldran diferents casos pràctics de cadascun dels diferents te-
mes que es resoldran de forma individual o bé en petits grups de persones. En aquestes hores
s’organitzaran també i engruppetits debats sobre temesd’actualitat relacionats amb lamatèria.

Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatu-
raper anar consolidant els coneixements adquirits en cadascundels diferents temes: lectura i compren-
siódels apunts de cada tema, repassant els exemples i supòsits fets. Plantejamentdenous supòsits pràc-
tics de cada tema, buscant similituds amb els ja resolts,marcant els dubtes que van sorgint i raonant les
solucionsqueesdonen.Lecturad’articlesquees vagin recomanant a la classe.

Enel plade treball de l’assignatura éson l’estudiant trobarà especificat setmanalment laprevisiódel
quees farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i el quees recomanaen leshoresde tre-
ball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignaturapreténmesurar el graud’aprenentatgeglobal assolit per l’estudiant.Tenint
encomptequeaquesta ésuna assignatura eminentmentpràctica, al llargdel curs s’avaluarà
l’aprenentatgedecontingutsparcials a travésdecinc supòsits pràctics (50%)quepermetranalliberar
aquestapartde l’examen final.

Prova final escrita encadascunade les convocatòries: teoria (50%) ipràctica (50%).Cal aprovar cada
unade lespartsper tal d’aprovar l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Domènech,F.;Calzada,M.T.Dret del treball i de laSeguretat Social.Vic:EumoEditorial (2a ed.)
LegislaciónSocialBásica. Ed.Civitas (últimaed.)
LegislacióndeSeguridadSocial. EdTecnos. (últimaed.)
MartínValverde,A.DerechodelTrabajo. EdTecnos. (últimaed.)
MontoyaMelgar,A.DerechodelTrabajo. Ed.Tecnos (últimaed.)
OjedaAvilés,A.DerechoSindical. EdTecnos (últimaed.)
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Auditoria

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORA:NúriaArimany

OBJECTIUS:
Aconseguir el coneixement de l’Auditoria Financera a nivell conceptual, legal i pràctic. En primer lloc,
es donen els fonaments teòrics d’aquesta disciplina, amb especial rellevància per les normes tècniques
d’auditoria. En segon lloc, es posen enpràctica aquests coneixements sobre els estats comptables de les
empreses per tal d’aplicar les tècniques pròpies de l’auditoria en les diverses àrees comptables implica-
des, i així elaborar l’informed’auditoria on s’especifica l’opinió de l’auditor sobre la imatge fidel dels es-
tats comptables examinats.

COMPETÈNCIES:

Genèriques
Instrumentals:

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Habilitatper abuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a resoluciódeproblemes
-Capacitatper aprendredecisions

Interpersonals:
-Capacitatper a treballar enequip

Sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions

Específiques
L’alumnehade ser capaçd’adquirir coneixements enaquests àmbits:
-Aconseguir el coneixementde l’auditoria financera anivell conceptual i legal.
-Hadeconèixer lesdiferents àreesd’auditoria i treballar-les anivell pràctic.
-Ha de conèixer les normes de registre i regles de reconeixement del PGC junt amb les altres parts del
PGCper a la seva aplicaciópràctica.
-Hadeconèixer les tècniquespròpiesde l’auditoria.
-Hadeconèixer enprofunditat l’informed’auditoria, saber elaborar aquest informe i interpretar tota la
informacióqueconté.
-Hadeconèixer lesnormes tècniquesd’auditoria.
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CONTINGUTS

Tema1: Introducció a l’auditoria
1.1.Concepte, naturalesa i objectiusde l’auditoria.
1.2.Orígenhistòricde l’auditoria.
1.3.Auditoria externa i auditoria interna.
1.4.Altres tipusd’auditoria.

Tema2:Marc legal de l’auditoria
2.1.Llei d’auditoriadecomptes.
2.2.Reglamentde la llei d’auditoriadecomptes.
2.3.Normes tècniquesd’auditoria.
2.4.Normesespecials.

Tema3:Tècniquesbàsiquesd’auditoria
3.1.Observacions físiques.
3.2.Confirmaciódirecta.
3.3.Revisió analítica.
3.4.Revisiódecomptes
3.5.Control Intern.

Tema4:Desenvolupamentd’una auditoria
4.1.Planificacióde l’auditoria.
4.2.Organització i programad’auditoria.
4.3.Evidència enauditoria.
4.4.Papersde treball.
4.5Divisiódel treball per àreesd’auditoria.

Tema5:Àreesd’auditoria
5.1.Àreesobjected’estudi
5.2.Objectiusdecada àrea.
5.3.Control interndecada àrea.
5.4.Procedimentsdecada àrea.

Tema6:L’informed’auditoria
6.1.Concepte i elementsbàsicsde l’informed’auditoria.
6.2.Opinióde l’auditor.
6.3.Circumstàncies ambpossible efecte en l’opinióde l’auditor.
6.4.Fetsposteriors.
6.5.Publicació imodels d’informesd’auditoria.

OBJECTIUS

En el primer tema es pretén co-
nèixer a nivell teòric la disciplina
auditora, l’origen històric i els di-
ferents tipus d’auditoria exis-
tents.

En el segon tema es pretén que
l’alumne aprengui el marc legal
que envolta la disciplina audito-
ra.

En el tercer tema l’objectiu és
que l’alumne sàpiga realitzar les
tècniquesbàsiquesde l’auditoria.

L’objectiu d’aquest tema és co-
nèixer com es desenvolupa una
auditoria.

En aquest tema es pretén conèi-
xer les diferents àrees d’auditoria
ambels seus objectius, el seu con-
trol intern i els procediments
d’auditoria que cal aplicar en ca-
da àrea.

En aquest tema es pretén que
l’alumne conegui tot el que fa re-
ferència a l’informed’auditoria.

METODOLOGIA:
L’assignatura, tot i tenir una part teòrica important per tal de que el conceptes bàsics s’adquireixin cor-
rectament, ésprincipalmentunamatèriamoltpràcticaque s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe és on el professorat explica els coneixements teòrics de cadascundels diferents
temes per poder resoldre posteriorment els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests co-
neixements teòrics estarandirigits a tot el grup.

En leshoresde treball dirigit es resolen els casospràctics dels diferents temesper tal de complementar i
assentar els coneixementspropis de lamatèria.Val a dir queper aquests exercicis el professorat explica-



rà el plantejament i el camí a seguir per resoldre els diferents exercicis a nivell individual o bé en grups
deduespersones.

Es recomana a l’alumne que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per tal de consolidar els coneixements adquirits en els diferents temes. Es tracta de seguir un ritme set-
manal de resolució d’exercicis amb sintonia amb el que s’ha explicat a classe.Amb aquest treball perso-
nal l’alumne també ha de fer un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe mitjançant els resums i es-
quemes corresponents. D’altra banda, l’alumne haurà de presentar dues fitxes tècniques d’articles
actuals d’auditoria i tambéhauràde realitzar exercicis d’auditoriaque seranavaluats

Enel pla de treball de l’assignatura és on l’alumne trobarà especificada setmanalment la previsiódel que
es farà en les sessionsdeclasse, en leshoresde treball dirigit i en leshoresde treball personal.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignaturapreténmesurar el graud’aprenentagatgeglobal aconseguitper l’alumne.
Concretament l’avaluació constade:

-Un examen a final del quadrimestre que representa el 60%de la nota de l’assignatura.De l’examen un
70%escorrespona lapartpràctica i un 30%escorrespona lapart teòrica.
-La resoluciódedos exercicis d’auditoriaque representaun40%de lanota.

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana s’had’aprovar l’examen final.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica
Amat,O.Análisis deEstadosFinancieros. Barcelona:Gestión2000.Últimaedició.
Casals,R.;Gassó, JM.; Soria,C,Fundamentos de auditoria. ICJC.
EsborranyPGC19de febrer 2007.
Goxens,M.A.;Gay, J.M.;Análisis de estados contables.Diagnóstico económico-financiero. PrenticeHall.
Madariaga, J.M;Kirkby,D.Laauditoria en la práctica. Bilbao:Deusto, 1998.
Madriaga, J.M.;Laauditoria de cuentas en la empresa española. Bilbao:Deusto, 1998.
OmeñacaGarcía, J.ContabilidadGeneral. Bilbao:Deusto, últimaedició.
Omeñaca García, J. Supuestos prácticos de Contabilidad Financiera y de Sociedades. Bilbao: Deusto, última

edició.
PlaGeneral deComptabilitat 1990,
Projectede llei de reformamercantil enmateria comptable.
Sierra,G.;Orta,M.Teoríade la auditoría financiera.McGraw-Hill, 1996.

Complementària
ÁlvarezLópez, J. Introduccióna laContabilidad.EditorialDonostiarra, últimaedició.
Domínguez Pérez, J.L.; Gay Saludas. J.M.; Losilla Ramírez, M.; Melús Fernández, J.J.; Osés García, J.
Contabilidad Financiera, aplicación práctica de las normas de valoración. Editorial McGraw-Hill, última
edició.

RequenaRodríguez, J.M.El resultadode la empresa. Barcelona:Ariel, últimaedició.
Rivero, J.Supuestos deContabilidadFinanciera. EditorialTrivium,últimaedició.
RiveroTorre,P.Análisis deBalances yEstados complementarios.Madrid:Pirámide, últimaedició.
SáezTorrecilla,Casos prácticos deContabilidadGeneral. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
SáezTorrecilla.ContabilidadGeneral. EditorialMcGraw-Hill, últimaedició.
VelaPastor,M.;Montesinos Julve,V.; Serra Salvador,V.Manual deContabilidad. Barcelona:Ariel, última

edició.
Wanden-Berghe, J.L.Manual deContabilidadGeneral.Madrid:Pirámide, últimaedició.
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AdministraciódeRecursosHumans

CRÈDITS : 6
QUADRIMESTRE: 1r/2n
PROFESSORA:AriadnaCodinaYlla

OBJECTIUS :
Les transformacions del món actual exigeixen a les empreses no únicament canvis en els sistemes i els
processos de treball, sinó que demanen una autèntica i radical revolució que superi els tradicionalsmo-
dels de gestió empresarial i que vagi més enllà amb una veritable visió de futur. Volem permetre, en el
transcurs d’aquesta assignatura optativa, que els estudiants puguin, un cop inserits en una ocupació
professional, introduir canvis exitosos en llurs organitzacions de manera que els assegurin la supervi-
vència i la continuïtat enel teixit empresarial.
La «Persona-Professional» i el «Model organitzatiu de l’empresa i del treball», dues variables que poden
aconseguir una empresa amb bons resultats o amb problemes de supervivència. Aquells qui en el con-
text de la seva gestió professional coneguin lamanera de combinar ambdós elements per aconseguir re-
sultats empresarials excel?lents són, i seran, preuats i considerats.

CONTINGUTS :
1.- Lesnoves formesde lesorganitzacions empresarials.

1.1.Noumil·lenni, nousmercats, noves empreses i nous valors.
1.2.El canvi deparadigmaenel contextdel treball.
1.3. Lesbasesdel tercermil·lenniper a la gestió.

2.-Estratègies sobre els Sistemes i lesEstructures.
2.1.ReenginyeriadeProcessos iQualitat.
2.2.Reenginyeriade laDirecció.
2.3. LanovaOrganitzaciódelTreball.
2.4.Retribuciópel valor afegit. Sistemes variables imètodesdecompensació.
2.5.Comferqueel treball es faci?

3.-Estratègies sobre lesPersones i laCultura.
3.1.Dirigir perValors.
3.2.Lideratge iCoaching.
3.3.Equipsd’AltRendiment.
3.4.Comorientar l’organització i lespersones vers laCulturadesitjada.
3.5.GestiódelConflicte iNegociació.
3.6. Intel·ligènciaEmocional.
3.7.GestiódelConeixement.

4.-Estratègies sobreunmateix.
4.1.Metes imissióprofessional.
4.2.Empleabilitatpersonal.
4.3.Habilitatsprincipals:Organització,Comunicació.
4.4.QualitatPersonal.
4.5.MàrquetingPersonal.

METODOLOGIA:
Partim d’aspectes fonamentalment conceptuals, d’idees avançades, agosarades, enmoltes ocasions en
períodedeprova engrans empreses i en algunes altresnoprovades, peròque sónels gèrmensdecanvis, i
intentemcomprendre-les, discutir-les, avaluar-les i veure comes poden introduir a les empreses dema-
nera efectiva.Teoria, debat, disseny d’alternatives, són les pautes bàsiques de lametodologia. Per acon-
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seguir una classe de qualitat necessitem l’aportació activa i la participació dels estudiants. Quantamés
participació,més aprenentatge imillor qualitat.Tot això afegint-hi alguns elements d’«experimentació
activa»que facilitin l’aprenentatge.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura és un procés continuat com a resultat de la participació que l’estudiant des-
envolupa a la classe: les seves idees, l’intercanvi de conceptes, la pròpia actitud d’obertura a
l’aprenentatge, la qualitat de la participació, etc.Tot això complementat ambunbreu i sintètic examen
final comacloendadelmaterial i les experiènciesque s’han treballat a classe.

BIBLIOGRAFIA:
Peters,Tom.Nuevas organizaciones en tiempos de caos.Bilbao:Deusto, 1994.
Rifkin, Jaremy.El fin del trabajo.Paidós.EstadoySociedad, 1996.
Toffler,Alvin.El cambio del poder.Barcelona:Plaza&Janés, 1990.
Drucker,Peter.Lagestión enun tiempode grandes cambios.Barcelona:Edhasa, 1996.
Aedipe.Ladimensiónhumanade la empresadel futuro.Bilbao:Deusto, 1992.
Covey, StephenR.Los siete hábitos de la gente eficaz.PaidósEmpresan. 16. 1992.
Semler,Ricardo.Radical.Bilbao:Gestión2000, 1996.
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Macroeconomia (Entorn iEmpresa)

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r.
PROFESSOR:RafaelMadariagaSánchez

OBJECTIUS:
Donar una visió sintètica de l’evolució i el creixement a llarg termini dels sistemes econòmics que per-
meti analitzar la viabilitat de les empreses dels diversos sectors econòmics en diferents contextos insti-
tucionals.

COMPETÈNCIES:
Les competències generals quehauràd’assolir l’estudiant són:

Instrumentals:
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguapròpia
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatper aprendredecisions.

Interpersonals:
-Capacitatper a treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Habilitatper treballar enunequip interdisciplinar.

Sistèmiques:
-Capacitatper aplicar el coneixement a lapràctica
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat
-Disseny i direcciódeprojectes

CONTINGUTS:
Tema1. Introducció.La vigènciadels plantejaments clàssics.Unaaltra concepciódelmónmaterial.
Tema2.Excedent-reproducció versus mercats-escassetat. El paper de les empreses en el sistema eco-

nòmic.
Tema3.La llei econòmica fonamental i el funcionament del sistema econòmic. Viabilitat, model de

subsistència i aparicióde l’excedent.
Tema4.Economies ambexcedent.Ladistribució social del producte.
Tema5.Taules Input-output.Elmodel obertdeLeontief.Modelsdinàmics
Tema6.Dinàmica econòmica.Lademanda i la tecnologia.Creixement i desenvolupament.

METODOLOGIA:
De cada un dels temes del programa es farà una presentació acadèmica que es complementarà, setma-
nalment, ambactivitats pràctiques per part dels estudiants. Poden ser resolucions deproblemes numè-
rics, cerca i presentació d’informació econòmica relacionada amb els continguts, lectura de textos se-
leccionatsopresentacionsdegrupsd’estudiants.
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AVALUACIÓ:
1.Unexamen teòric i pràctic en finalitzar el quadrimestre (75%)
2.Participació activa a classe (25%): presentaciódeproblemes resolts, presentaciód’informes

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Barceló,A. (1981)Reproducción económica ymodos de producción. Barcelona: Serval.
Kurz,H.Salvadori,N. (1995):Theory of production.Cambridge:CUP.
Pasinetti, L. (1981)Cambio estructural y crecimiento económico.Madrid:Pirámide, 1985.
Spaventa,L. (1971)Apuntes de economiapolítica. Barcelona:Ariel, 1988.
Sraffa,P. (1960)Producció demercaderies permitjà demercaderies. Barcelona:Edicions62 /Diputacióde

Barcelona, 1985 (Edició encastellà:Oikos-Tau, 1996).

Complementària:
Ahijado,M. (1994):Microeconomía.Ceura.
Recio,A. (1997):Trabajo, personas,mercados. ICARIA:FUHEM.
Bowles, S. (2003):Microeconomics.Behavior, institutions and evolution. PrincetonUniversityPress.
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Comerç Internacional

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR: EnricCasullerasAmbròs

DESCRIPCIÓ
Aquesta assignatura fa un repàs a la literatura sobre economia internacional des del s.xviii fins a
l’actualitat, dedicant algunes sessions a la comprensió de cada un dels models teòrics més rellevant,
amb lapretensióde formarunavisiódeconjuntde la globalització.

OBJECTIUS:
Estudiar les velles i les noves teories delComerç Internacional per explicar el fenomende globalització
econòmica, les seves causes i les seves conseqüències; parar esment a les qüestions monetàries i a la
mundialització financera, i fer una breu aproximació als grans conflictesmundials de la nostra era rela-
cionats ambels recursosnaturals, el comerço, engeneral, l’economia.

CONTINGUTS:
1.Tretsbàsicsde la internacionalitzacióde l’economia
2.Les teories clàssiques imodernesdel comerç internacional
2.1Teoriade l’avantatge absolut (AdamSmith)
2.2Teoriade l’avantatge relatiu (DavidRicardo)
2.3Models ambdiversos factors (Hecksher iOhlin)
2.4Comerç internacional i economiesd’escala (Salop-Krugman)
2.5Competència imperfecta: el dumping recíproc
2.6Modeldecomerç ambcostos creixents: les corbesdedemanda recíprocad’AlfredMarshall

3.El proteccionisme
3.1Aranzels
3.2 Subsidis a l’exportació
3.3Protecció efectiva i protecciónominal
3.4Eldebat entre el liberalisme i el proteccionisme
3.5L’OMC(OrganitzacióMundial delComerç)

4. Integració comercial
4.1Diferentsnivells d’integració econòmica
4.2Creació, desviació, expansiódel comerç

5. Integraciómonetària
5.1Elsmercatsdedivises
5.2Laparitat d’interessos coberta
5.3Elsmercatsde futurs financers
5.4Elsproblemesdel sistema financer internacional
5.5Teoriade les àreesmonetàries

6. Interdependències i conflictes en l’era global
6.1Mecanismesde transmissió internacionals
6.2L’evoluciódel sistema financer fins al 1973
6.3El conflicted’OrientProper
6.4El conflicted’OrientMitjà

METODOLOGIA:
Aclasse es discutiran tots els models teòrics i ens hi exercitarem a través de problemas gràfics i numè-
rics.
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AVALUACIÓ
Hihaurà tres exàmens parcials al llarg del curs, quepermetran, en cas d’aprovar-los, alliberarmatèria; al
final hi hauràuna repescaper a recuperar lespartsnoaprovades.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
Tugores, J.Economía Internacional.Barcelona:McGrawHill, 2005

Complementària:
Segura,A.Senyors i vassalls del segleXXI.Barcelona:LaCampana, 2004
Fernández Sirera, T; Kyriacou, A.P. Elements de l’Economia de la Unió Europea. Barcelona: Vicens Vives,

1999
Folch,R.Diccionario deSocioecología. Barcelona:Planeta, 1999
Krugman,P.R.;Obstfeld,M.Economía Internacional.Madrid:McGrawHill, 1995
Salvatore,D.Economía Internacional.Mèxic:PrenticeHall, 1998.
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ControlLogístic

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSORES:AnnaPérez iAnnaRoma

OBJECTIUS:
Donar una visió general conceptual i metodològica, dins l’àrea de la logística integral, entenent com a
tal el circuit complet delsmaterials i la informaciódesdel proveïdor al client.Conèixer estratègies i ins-
trumentsdins l’àread’operacions.

CONTINGUTS:
Tema1:LADIRECCIÓD’OPERACIONS.

Evoluciódels sistemesdeproducció.
Definició i objectiusde ladirecciód’operacions i logística
Funcions i responsabilitats deDO
LaCadenadeSubministraments (S.C.M.)
LaDOmundial (W.C.M.)

Tema2:ELSSISTEMESD’INFORMACIÓ.
Generalitats
Característiques
Classificacions
Evoluciódels sistemesd’informació.
Les tecnologiesde la informacio.
Diferents sistemesd’informació.

Tema3:LAPLANIFICACIÓ.
Objectiusde laplanificació.
Enfocament jeràrquicde laplanificació.
Laplanificació estratègica:
Laplanificació tàctica.
Laplanificacióoperativa.
Lesprevisiónsdedemanda.

Tema4:LESCOMPRES.
Objectiusdecompres
Funcionsdecompres
Polítiques estratègiques.
Tàctiques i jocs.
La subcontractació.
Selecció i homologaciódeproveïdors.
Lanegociació.

Tema5 :LAPRODUCCIÓ.
Conceptesdeproducció
Tipusdeprocesos
Equilibratde linies
Temps imètodes
La tecnologia aproducció
Filosofiesdeproducció:
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Just inTime (JIT)
Teoriade les limitacions (TOC).

Instrumentsdegestió :
Planificaciódematerials (MRPI)
Planificaciódecapacitats (CRP)
Gestiódeprojectes (PERT/CCPM)
Planificaciódels recursos empresarials (MRPII/ERP)
Programació a curt (SCHEDULING)

Tema6:LAQUALITAT.
Evoluciódel conceptede la “qualitat”.
Visions i dimensionsde laqualitat
ElT.Q.M.oQualitatTotal
El costde laqualitat
Els gurúsde laqualitat.
Control estadísticdeprocesos.
Lesnormes ISOiels premis a laqualitat.

Tema7: INVENTARIS
Concepte
Costosde l’inventari.
Classificacionsd’inventaris
Modelsdegestiód’inventaris.
Indexdecontrol
Recompte físic.

Tema8:MAGATZEMS
Principis d’enmagatzamatge
Classificacionsdemagatzems.
Les funcionsdelmagatzem
Dissenyd’unmagatzem
Estructuresd’enmagatzamatge
Mitjansdemanipulació.

Tema9:DISTRIBUCIÓFÍSICA.
Concepte i característiques.
Estratègiesdedistribució.
Tàctiquesde transport.
Tipusde transports.
Els incoterms.

METODOLOGIA:
-Un15%depràctica -Un85%de teoria.
-Classes teòriques conceptuals
-Exercicis tipus sobre instrumentsdecontrol del flux físic.
-Treball personal sobre l’aplicació d’un quadre de comandament a diferents sectors (flux d’informació
logística).Tempsdinshorari de classe en l’aulad’ordinadors.
-Entregad’uncomentari de “laMeta”.

AVALUACIÓ:
Examensobre lapart teòrica (70-85%).Preguntes curtes conceptuals i exercicis pràctics.
Avaluació contínua i lliuramentde lespràctiques (15%-30%).
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BIBLIOGRAFIA

Lecturaobligatòria:
Goldratt,E. iCox, J.LaMeta.DíazdeSantos,1993.

Bàsicadeconsulta:
Chase, R.; Aquilano, J. (1994), Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones, Addison-

Wesley.
Domínguez-Machuca, i altres (1999),Dirección de operaciones y aspectos estratègicos en la producción y en los
servicios,McGrawHill.

Domínguez-Machuca, i altres (1996),Dirección de operaciones y aspectos tácticos y operativos en la producción
y en los servicios,McGrawHill.

Haeizer, J.;Render,B. (2000),Direcciónde la producción: decisiones estratégicas,Addison-Wesley.
Mark M. Davis; Nicholas, J.; Aquilano, J.; Chase R. (2001), Fundamentos de dirección de operaciones,

McGrawHill.
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Creaciód’Empreses

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r i 2n
PROFESSORAT:AlejandraAramayo iAnnaPérez

DESCRIPCIÓ:
Normalment les idees de nous negocis sorgeixen de l’observació de la realitat en detectar necessitats
que no estan ben satisfetes per l’oferta actual. L’emprenedor identifica aquestes oportunitats i busca
convertir-les en una realitat empresarial, però s’ha de saber fins a quin punt aquella idea pot ser viable i
composar-la enmarxa.Cal anàlisi, reflexió i avaluaciódel projecte.

El Pla d’Empresa explica la idea de servei/producte i els trets essencials del negoci, tot això de forma es-
tructurada, engrescadora i generant confiança. El Pla d’empresa és una guia d’acció per a crear i gestio-
nar l’empresa, i una cartadepresentacióde l’empresa a tercers (inversors, socis, proveïdors, etc.).

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a la creació d’empresa,
l’elaboració del pla d’empresa i desenvolupar en els alumnes les habilitats corresponents als tres àmbits
que formenel trianglebàsicper a crearunaempresa: Idea, anàlisi de viabilitat i potencial emprenedor

CONTINGUTS:
1.De la idea al plad’empresa
1.1.Detectaroportunitatsdenegoci.Quènecessita?, per aqui?, comcobrir-la?
1.2.Generació i avaluacióde la idea.Les respostes
1.3.Utilitat del plad’empresa.Guiódel plad’empresa.
1.4. Idea-pla-acció, importànciade les característiquespersonals de l’emprenedor.

2.Coneixent elmercat i el clientpotencial.
2.1.Elmercat.Variables externesquecondicionen lespossibilitatsd’èxit.
2.2.Perfil del consumidor.Consumidors emocionals, individualistes, digitals, etc.
2.3. Segmentació i posicionament
2.4.Comarribar als clients.Estratègiesdemàrquetingper a lanovaempresa

3.Dissenyant el funcionamentde l’empresa
3.1.El plad’operacions.Processos logístics i serveis.
3.2. Identificaciódel recursosmaterials necessaris.
3.3.Els recursoshumans. Identificacióde leshabilitats i capacitats.
3.4.Forma jurídicade lanovaempresa.

4.Pla economicofinancer.
4.1.Plad’inversions i necessitats de finançaments.
4.2.Estats financersprevisionals:
4.3.Comptede resultatsprovisional.
4.4.Pressupostde tresoreria.
4.5.Balançde situacióprevisional

5.Redacció iExposiciódelPlad’empresa

METODOLOGIA:
L’assignatura té una orientació eminentment pràctica. Durant el període lectiu s’ha de dissenyar un
projectedecreaciód’empresaque s’hadeconcretar enel lliurament i l’exposiciód’unPlad’Empresa.

El treball serà tutoritzat, es fixarà el nombre mínim de tutorització a cada àrea del Pla d’Empresa.
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També hi haurà sessions presencials obligatòries i sessions de treball individual (l’alumne desenvolupa
la seva activitat a la sala d’ordinadors, biblioteca, hemeroteca, etc.). El calendari de cada tipus de ses-
sions s’informaalPladeTreball disponible a lapàginawebde l’assignatura.

AVALUACIÓ:
Lanotade l’assignatura es formaamb:

- seguiment i elaboraciódelPlad’Empresa (75%de lanota)
- exposiciódelPlad’Empresa (25%de lanota)

La nota es determinarà i comunicarà una vegada s’hagi exposat el Pla d’Empresa i corregit la versió es-
critadel projecte.

BIBLIOGRAFIA:
AmaruAntonio,César.Administración para emprendedores. PearsonEducation. 2008
García González, A.; Bória Reverter, S. Los nuevos emprendedores. Creación de empresas en el siglo XXI.

EditoralUniversitat deBarcelona. 2006.
Garcia González,A.Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Editoral Universitat

deBarcelona. 2006.
MirandaOliván,A.T.Cómo elaborarunplande empresa. EditorialThomson2004 (Colecciónnegocios).
Ollé, M.; Planellas, M.; i altres. El plan de empresa. Cómo planificar la creación de una empresa. Editorial

Marcombo1997.
Gil,M.A.Cómo crear yhacer funcionaruna empresa. ESICEditorial, 1993.
Maqueda,F.J.Creación ydirecciónde empresas. Barcelona:ArielEconomía, 1994.

Elplad’empresa. http://www.cidem.com/cidem/cat/suport/pla_empresa/index.jsp
Comcrear la teva empresa. http://www.barcelonanetactiva.com/
Tramitació telemàticadedocumentacióper a crearunaempresa,
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/serveis.jsp?tema=500320#



ComptabilitatDirectiva

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSORA:AnnaPérez

OBJECTIUS:
Partint dels coneixements assolits en Comptabilitat de Costos i de Gestió en els cursos anteriors,
l’objectiu d’aquesta assignatura és l’aprofundiment d’aquests continguts mitjançant el tractament in-
formàtic amb la utilització del full de càlcul (Excel). Alhora es treballarà en l’estudi del mètode ABC
(Activity BasedCosting,Costos basats enActivitats) i en elGrafocost. Es tracta d’una assignatura emi-
nentment pràctica amb la qual aprendrem a programar els informes interns per tal que siguin d’utilitat
a ladireccióde l’empresa.

CONTINGUTS:
Mòdul 1: Introducció (breu repàs dels coneixements assolits en l’assignatura realitzada de Comptabi-

litat deCostos)
Mòdul 2: MètodeABC (activity based costing) i la seva comparació amb el sistema de costos tradicio-

nals per seccions
Mòdul 3:Tractamentdels costos en laprogramació ambfull de càlcul
Mòdul4:Comandes i processos amb full de càlcul.
Mòdul 5:ElGrafocost
Mòdul6:Pressupostos i desviacions amb full de càlcul.

AVALUACIÓ:
L’assignatura s’aprovarà assistint a un 80%de les classes i presentant dos treballs corresponents alsmò-
duls 2 i 5. En cas quenoespugui assistir al 80%de les classes, es farà un examenamb full de càlcul en aca-
bar el semestre.

BIBLIOGRAFIA:
Escamilla,R.;Riera, J.M.Cálculo de costes conhoja electrónica. Barcelona:CEAC, 1990.
Johnson, J.T.; Kaplan, R.S. La contabilidad de costes: auge y caída de la contabilidad de gestión. Barcelona:

Plaza&Janés, 1988.
Mallo,Mir,Requena, Serra.ContabilidaddeGestión. Barcelona:Ariel, 1994.
Sáez Torrecilla, A. (Coord.). Cuestiones actuales de contabilidad de Gestión. Madrid: ACODI-McGraw-

Hill, 1993.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 113



Instruments iMercats Financers

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSORS:DavidForcada iPerePujadas

OBJECTIU:
L’objectiu és estudiar en profunditat els diferents mercats d’actius financers que existeixen en
l’actualitat: quina és la sevanormativa, el seu funcionament i quins actius financers s’hi negocien.
Almateix temps s’estudien endetall tots els actius financers que enells s’intercanvien, tant desdel punt
devistade l’emissor comde l’inversor.

CONTINGUTS:
TemaI. Introducció alsmercats financers

1.1.Agents econòmics
1.2.Actius financers
1.3.MediadorsFinancers
1.4.Característiquesdelsmercats financers

TemaII.Mercatsmonetaris
2.1.Mercatprimarimonetari
2.2.Mercat interbancari
2.3.MercatdeDeutePúblic

TemaIII.MercatdeRendaFixa
3.1.MercatsdePagarésEmpresarials
3.2.MercatdeTítolsHipotecaris
3.3.Obligacions iBons
3.4.Mercatd’ObligacionsConvertibles

TemaIV.MercatRendaVariable
4.1. Introducció i funcions econòmiquesde lesborses
4.2. Funcionament i operativaborsària
4.3.ComissióNacional delMercatdeValors
4.4. Indexsborsaris
4.5.Ratis borsaris
4.6Anàlisi gràfica i tècnica
4.7.Operacions especials

TemaV.Mercatde futurs
5.1.ContractesdeFutursFinancers

5.1.1. Futurs financers sobre tipusd’interès
5.1.2. Futurs financers sobre índexsborsaris
5.1.3. Futurs financers sobre accions

5.2. Funcionament i operativadelsmercats
5.3. Formaciódepreus
5.4.LiquidaciódelsContractesde futurs

TemaVI.Mercatd’opcions
6.1. Funcionament i característiquesde lesopcions

6.1.1.Opcions sobre accions
6.1.2.Opcions sobre índexsborsaris
6.1.3.Opcions sobreDeutePúblic

6.2. Funcionament i operativadelsmercats
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6.3.Valoracióde lesopcions
6.4.Estratègiesdecobertura: simples i compostes

TemaVII. Mercatbancari
7.1. SistemaFinancer espanyol
7.2.Operativabancàriabàsica

7.2.1.Operacions actives
7.2.2.Operacionspassives

7.3.Plansdepensions

AVALUACIÓ:
Es faran treballs al finalitzar cada tema

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Analistas Financieros Internacionales, Guía del Sistema Financiero Español en el nuevo contexto europeo.

CECA:BibliotecadeEconomía yFinanzas, 2000.
Hull, JohnC., Introduccióna losmercados deFuturos yOpciones,Mèxic,PrenticeHall 1995 (2a edició).
InstitutoEspañoldeAnalistasFinancieros.Curso de bolsamercados financieros, Barcelona:Ariel, 1998.
Parejo, J.A.; Cuervo, Á.; Calvo,A.; Rodríguez Saiz, L.,Manual de Sistema Financiero Español, Barcelona:

Ariel, (últimaedició).
Vidal,Mercè, Introducció a les InstitucionsFinaceres.Vic:EumoEditorial, 1996.
Vidal,Mercè,LaBorsa.Vic:EumoEditorial, 2000.

Complementària:
Abelló. J. Introducciónde las opciones financierasBarcelona:Eada, 1992.
Adell,R.;Rumeo,R.Opciones y futuros financieros.Madrid:Pirámide, 1996.
BorrelM.Losmercados de futuros financierosEd.ArielBarcelona
BurtonG.MalkielUnpaseo aleatorio porWall StreetMadrid:AlianzaEditorial, 1997.
Casanovas,M.Opciones financieras.Madrid:Pirámide, (3 edició), 1997.
Ezquiaga I.Elmercado español de deudadelEstado. Barcelona:Ariel.
Mascareñas, J.;Cachón, J.E.Activos imercadosFinancieros.LasAcciones.Madrid:Pirámide, 1996.
Mascareñas, J.; López, J.Renta fija yFondos de Inversión,Madrid:Pirámide.
MeneuV. i altresOperaciones financieras en elmercado españolBarcelona:Ariel.
Murphy, J.J;AnálisisTécnico de losMercadosFinancieros.Barcelona:Gestión2000, 2000.
Trujillo J.A.El sistema financieroEspañol. Barcelona:Ariel.
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ComerçElectrònic

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR:MiquelGenís

OBJECTIUS:
Les noves tecnologies de la informació han aportat a l’activitat econòmica de la nostra època la infor-
mació digitalitzada i les xarxes de comunicacions, especialment Internet, que han dissenyat un àmbit
d’actuació global, descentralitzat i obert.

Això ha provocat que el comerç electrònic sigui molt més que una novamodalitat de comerç (com per
exemple el comerçminorista, les grans superfícies o la venda a distància), una nova formade comerciar,
un nou mercat, que esta sotmès a la legislació vigent però també a una normativa pròpia encara que
fragmentària.

L’assignatura pretén, per tant, proporcionar als estudiants els coneixements bàsics que afecten la regu-
lació global del comerç electrònic, especialment pel que fa referència a les comunicacions i la contrac-
tació electrònica, la firma digital, els elements de seguretat i protecció necessaris de les dades perso-
nals, la propietat intel·lectual i els altres aspectes que més detalladament es mencionen en l’apartat de
continguts i enel programa.

CONTINGUTS
La part principal de l’assignatura està integrada pel tractament dels dos instruments legislatius que a
l’actualitat regulen l’aplicació de les noves tecnologies al comerç electrònic: la Llei de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), que regula les comunicacions i la contractació electrò-
nica, i laLlei deFirmaElectrònica (LFE) amb l’apartat corresponent alDocumentNacional d’Identitat
Electrònic (DNIE).

Complementen aquestes matèries l’aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter perso-
nal al comerçelectrònic.

Tambées tractarà la propietat intel·lectual a Internet ambestudi específic de la problemàtica dels drets
d’autor i la protecció jurídicade lesmarques, els nomsdedomini i lespàginesweb.

Les noves tecnologies aplicades a les societatsmercantils també serà objecte de tractament juntament
ambelsmitjansdepagamentelectrònic.

Finalment es tractarà també la fiscalitat al comerç electrònic, la protecció penal a l’àmbit de les noves
tecnologies i els delictes informàtics.

PROGRAMA
Tema1.-Internet

1.1.-Nocionsbàsiques
1.2.-Identificaciódels recursoso serveis a la xarxa:URL
1.3.-Aplicacionsmésusuals d’Internet
1.4.-Aplicacionsd’Internet enentorns tancatsd’organitzacions
1.5.-Reclamacions
1.6.-Aspectesd’Internet ambrellevància jurídica
1.7.-L’ abúsd’Internet
1.8.-Glossari

Tema2.-LaLlei deServeis de la Societatde l informació i deComerçElectrònic
2.1.-Introducció.



2.2.-Normativa relativa al comerç electrònic
2.3.-Objectede laLlei
2.4.-Àmbitd’aplicacióde laLlei
2.5.-Obligacionsdels prestadorsde serveis
2.6.-Responsabilitats dels prestadorsde serveis
2.7.-Les comunicacions via electrònica: la publicitat comercial a Internet
2.8.-La contractacióper via electrònica
2.9.-La soluciódels conflictes
2.10.-L’incomplimentde laLSSICE: infraccions i sancions
2.11.-Glossari

Tema3 .-Els contractes informàticspermitjans electrònics
3.1.-Concepte
3.2.-Característiques generals
3.3.-Normativa aplicable
3.4.-Classes
3.5.-Contractesde “hardware”
3.6.-Contractesde “software”
3.7.-Contractesd’arrendamentd’obreso serveis informàtics
3.8.-La responsabilitat en la contractació electrònica

Tema4.-Aplicacióde lanormativadeprotecciódedades al comerçelectrònic
4.1.-Introducció
4.2.-Regulacióde laprotecciódedades enel comerçelectrònic
4.3.-Legitimitatdel tractament
4.4.-La recollidadedadespersonals enel comerç electrònic
4.5.-Obligacionsde seguretat enel comerçelectrònic
4.6.-Moviments internacionals dedades
4.7.-Conclusions
4.8.-Glossari

Tema 5.-La firmaelectrònica i el documentelectrònic
5.1.-Qüestionsprèvies
5.2.-La seguretat jurídica en les transaccions electròniques
5.3.-Nocionsbàsiquesprèvies sobre la firmamanuscrita i la firmaelectrònica
5.4.-Elmarc legal de la firmaelectrònica
5.5.-Concepte
5.6.-El xifrat oencriptatde la firmaelectrònica
5.7.-El sistemadexifrat ambcriptografia asimètrica
5.8.-Naturalesa
5.9.-Aplicacionspràctiques
5.10.-Classes
5.11.-Els certificats electrònics
5.12.-Els prestadorsde serveis de certificació
5.13.-Els dispositiusde firmaelectrònica
5.14.-L’úsde la firmaelectrònica a lesAdministracionsPúbliques
5.15.-La firmaelectrònica liberalitzada
5.16.-L’autoregulació enel sectorde la firmaelectrònica
5.17.-Conclusionsbàsiques sobre la firmaelectrònica
5.18.-Les infraccions i les sancions
5.19.-El documentelectrònic
5.20.-Glossari

Tema6.-ElDocumentNacional d’IdentitatElectrònic
6.1.-Antecedents
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6.2.-Regulació
6.3.-Concepte
6.4.-Implementació
6.5.-Eficàcia
6.6.-Naturalesa i funcions
6.7.-Òrgancompetentper l’expedició i gestió
6.8.-Procediment i requisits d’expedició
6.9.-Períodedevalidesa i renovació
6.10.-Entrega
6.11.-Característiques i contingutde la targetade suportpel que fa a les utilitats informàtiques
6.12.-Validesadels certificats electrònics
6.13.-Declaraciódepràctiquesdecertificació i polítiquesdecertificació

Tema7.-Lapropietat intel·lectual a Internet
7.1.-Normativa relativa als dretsd’autor a Internet
7.2.--Consideracions generals al respecte de les modificacions practicades al TRLPI per les
Lleis 19/2006de 5de juny i 23/2006de7de juliol
7.3.-Laprotecció constitucional del dretd’autor aEspanya
7.4.-Consideracions generals sobre els dretsd’autor
7.5.-Els dretsmorals d’autor
7.6.-Els dretsd’autordecaràcterpatrimonial
7.7.-El dretde reproducció a les xarxesdigitals. La seva aplicació a actes específicsd’Internet
7.8.-Les reproduccionsprovisionals a laLlei 23/2006de7de juliol
7.9.-L’establimentd’enllaços a laWoldWideWeb
7.10.-Les excepcions als dretsd’autor en l’entornde les xarxesdigitals
7.11.-La copiaprivada i la compensacióper copiaprivada
7.12.-Lesmesures tecnològiquesdeprotecció
7.13.-Els límits a lapropietat intel·lectual i lesmesures tecnològiques
7.14.-Glossari

Tema8.-Lesmarques, els nomsdedomini i lespàginesweb
8.1.-Lesmarques
8.2.-Els nomsdedomini
8.3.-Els conflictes entremarques i nomsdedomini
8.4.-Lespàginesweb
8.5.-Glossari

Tema9.-Elsmitjansdepagamentelectrònic
9.1.-Introducció
9.2.-Tractament tècnicdel pagament
9.3.-Concepte i contingut del diner electrònic
9.4.-Classesdediner electrònic
9.5.-Laproblemàtica jurídicadelsmitjansdepagamentenel comerçelectrònic
9.6.-Normativa relativa alsmitjansdepagamentelectrònic
9.7.-Tractament jurídicdel diner electrònic
9.8.--Aspectes deDret Públic: Llei 44/2002 de 22 de novembre deMesures deReforma del Sis-
temaFinancer
9.9.-Aspectesdedretprivat
9.10.-Conclusions
9.11.-Glossari

Tema10.-El dretde societatsmercantils i lesnoves tecnologies
10.1.-Consideracionsprèvies
10.2.-Les comunicacions electròniques intrasocietàries
10.3.-La creacióde societatsmercantils a travésde tècniques telemàtiques
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10.4.-L’exercici del dretd’informaciódels socis per via electrònica
10.5.-El dipòsit dels comptes anuals per via electrònica
10.6.-Glossari

Tema11.-La fiscalitat enel comerç electrònic
11.1.--Qüestió prèvia: necessitat d’un impost específic sobre el comerç electrònic o adaptació
dels ja existents?
11.2.-Característiquesdel comerçelectrònic i plantejamentdeqüestions jurídico-tributàries
11.3.--Establiment d’un marc d’actuació internacional per la regulació dels aspectes fiscals del
comerçelectrònic
11.4.-Tributsqueusualment gravenal comerçelectrònic
11.5.-Imposiciódirecta

11.5.1.-Adaptacionsnecessàries en l’Impost sobreSocietats
11.6.-Imposició indirecta

11.6.1.-Adaptacionsnecessàries en l’Impost sobre elValorAfegit
11.6.2.-Repercussions en l’Impost sobreActes JurídicsDocumentats

11.7.-La facturació electrònica a efectes tributaris
11.8.-Lesnoves tecnologies i la competènciaper exigir tributs
11.9.-Glossari

Tema12.-Laprotecciópenal del comerçelectrònic: els delictes informàtics
12.1.-El convenidelCibercrimdeBudapest
12.2.-PreceptesdelCodiPenalEspanyol aplicables adelictes comesos a Internet
12.3.-Els delictes transfronterers
12.4.-Infracciódels dretsd’autor
12.5.-Les estafes electròniques
12.6.-Els danys informàtics
12.7.-La interceptacióde telecomunicacions
12.8.-L’úsnoautoritzatde terminals
12.9.-La revelacióde secrets
12.10.-Les falsedatsdocumentals
12.11.-Lapublicitat enganyosa a Internet
12.12.-El «Hacking», el «Cracking» i el «Prheaking»
12.13.-El blanqueigdediners a Internet
12.14.-La competència jurisdiccional a Internet
12.15.-Laobtenciódeproves a Internet
12.16.-Glossari

METODOLOGIA
Es farà assumible l’assignatura de forma atractiva i de fàcil comprensió per als estudiants i per això
s’impartirà utilitzant bàsicament el campus virtual de laUniversitat deVic on es dipositaran els instru-
ments, documents i referències necessaris per al seguiment del curs i que s’utilitzaran per donar suport
a la classe, en laqual, amés, esprocuraràqueels estudiants tambéparticipinde formaactiva.

Però, amés, també s’utilitzarà elCampusVirtual per tal de crear un ambient d’interactivitat i complici-
tat adequat que faciliti l’aplicació pràctica de l’assignatura i sobretot la participació dels estudiants. Per
això es fomentarà que els estudiants (via email o en fòrums específics) puguin fer les seves aportacions
personals a la temàtica estudiada, i puguin resoldre fàcilment amb el professor els dubtes que s’hagin
plantejat.

Independentment d’això, també es procurarà fer les presentacions temàtiques amb suport de Power
Point i altres eines i suports informàtics en aquellesmatèries en què aquests sistemes puguin facilitar la
comprensió.
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D’acord amb el sistema d’avaluació que es proposa tot seguit, els estudiants hauran de realitzar presen-
tacions, treballs i comentaris específics sobre els aspectes que oportunament s’aniran proposant i tam-
bé superar uns controls que successivament es faran per comprovar si s’han assolit els continguts ja
tractats.

Després de cada àrea temàtica hi haurà un control en forma de pregunta oberta, test o ambdues tècni-
ques alhora.

Mitjançant lametodologiaproposada i amb l’ajutdel campus virtual espretén:

1r.-Que l’estudiant s’impliqui en l’assignatura

2n.-Que es creï un ambient d’interactivitat que d’una banda incentivi l’estudiant per aprofundir en el
coneixement de la matèria i d’una altra faciliti al professor la tasca de comprovar la implicació i
l’assumpciódeconeixementsde l’estudiant.

3r.-Que es creï un ambient de complicitat estudiant-professor per tal de crear un espai de relació per-
sonal que autentifiqui i ratifiqui de formadefinitiva els objectiusproposats al començament.

AVALUACIÓ
L’avaluació estarà en relació directa amb la participació activa de l’estudiant en el seguiment del curs en
la forma exposada a lametodologia, demanera que es farà una avaluació continuada, ambun seguiment
personalitzatde l’alumneper tal d’assessorar i tutoritzar la seva implicació a l’assignatura.

Es a dir, avaluació continuada vinculada a la intensitat de la participació activa de l’estudiant, de la seva
implicació i grau d’interactivitat; però també de la seva participació directa en la confecció de les pre-
sentacions, treballs, comentaris i casos que per iniciativa pròpia o a proposta del professor hagi realit-
zat i tambéen la superaciódels controls queesproposin.

Laqualificació final de l’assignatura s’obtindrà així:
-Assistència a classe (25%)
-Implicació amb l’assignatura (25%)
-Realitzaciódepresentacions, treballs, casosocomentaris (25%)
-Resoluciódels controls plantejats (25%)

El mètode vol afavorir que l’estudiant assumeixi els continguts sense necessitat d’un examen conven-
cional, mitjançant el seu esforç personal i sobretot amb la seva la implicació. Per tant, no hi ha examen
de la assignatura.

FONTSD’INFORMACIÓ
Atítol orientatiu es facilita la següent:

Bibliografia:
Alvarez-Cienfuegos Suarez, J.M.La firma y el comercio electrónico enEspaña. Comentarios a la legislación vi-
gente.MarcialPons, 2000.

Aparicio Salom, J. Estudio sobre la Ley Orgánica de Proteccion de Datos de Carácter Personal. Barcelona:
Bosch, 2002.

BarriousoRuiz,C.Lacontratación electrónica.Barcelona:MarcialPons, 2002.
Bercovitz Rodríguez-Cano, A. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tràfico económico.

Pamplona:Aranzadi, 2002.
BercovitzRodriguez-Cano,A.Manual dePropiedadIntelectual.Barcelona:MarcialPons, 2003.
BocosTorres,Marcos. La Ley deMarcas: Estudio de la Nueva Ley deMarcas y su aplicación pràctica a la em-
presa.Barcelona: Servidoc, 2003.

Botana Garcia, G.A. (Coord) Comercio Electrónico y Protección de los Consumidores. Barcelona: Bosch,
2001.

CarbajoCascón,F.PublicacionesElectrónicas yPropiedadIntelectual.Madrid:Colex, 2002.
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Carbajo Cascón, F.Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet.Pamplona:Aranzadi,
1999.

Carrascosa López,V.; PozoArranz,M.A.; Rodríguez deCastro, E.P.La contratación informática:el nuevo
horizonte contractual.Granada:Comares, 2000.

ClementeMeoro,Mario; CavanillasMugica, Santiago.ResponsabilidadCivil y contratos en Internet: Su re-
gulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Barcelona:
MarcialPons, 2003.

Cremades, J.; Fernández-Ordoñez,M.A.; Illescas,R. (Coords) Régimen Jurídico de Internet. Barcelona:
Bosch, 2002.

Cremades, J.;GonzálezMontes, J.L. (Coords)LaNuevaLey de Internet (Comentarios a laLey 34/2002 de 11
de julio deServicios de laSociedadde la Información ydelComercioElectrónico).Barcelona:Bosch, 2003.

DavaraRodriguez,M.A. (Dir)Códigode Internet.Barcelona:Bosch, 2002.
DavaraRodriguez,M.A.Manual deDerecho Informàtico.Barcelona:MarcialPons, 2003.
Ecija Bernal, A.; Saiz Peña, C.A. Contratos de Internet. Modelos y comentarios prácticos. Barcelona: Bosch,

2002.
Font, A. Seguridad y certificación en el comercio electrónico. Aspectos generales y consideraciones estratégicas.

MarcialPons, 2000.
GaeteGonzalez,E.A. Instrumento público electrónico.Barcelona:Bosch, 2001.
GarcíaMexia,P. (Coord)Principios deDerechode Internet.València:TirantLoBlanch, 2002.
GarcíaVidal,A.DerechodeMarcas e Internet.València:TirantLoBlanch, 2002.
GarcíaVidal,A.ElDerecho Español de losNombres deDominio. Estudio de la normativa contenida en la Ley de
ComercioElectrónico y en elPlanNacional deNombres deDominio.Barcelona;Bosch, 2004.

GarroteFernandez-Diez, I.Elderecho de autor en Internet. LaDirectiva sobre derechos de autor y derechos afi-
nes en la sociedadde la información.Barcelona:Bosch, 2001.

Gutierrez,A.; Zurdo, David. Comercio Electrònico y Privacidad en Internet: derechos y deberes en la sociedad
de la información (Real Decreto 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico).Barcelona:MarcialPons, 2003.

IllescasOrtiz,R.Derechode laContrataciónElectrónica.MarcialPons, 2000.
Illescas Ortiz,R. (Dir); Ramos Hernanz, I. (Coord). Derecho del Comercio Electrónico.Madrid: La Ley,

2001.
Juliá Barceló, R. El comercio electrónico entre empresarios. La formación y la prueba del contrato electrónico
(EDI). Barcelona:MarcialPons, 2000.

Lobato,M.Comentario a laLey 17/2001, deMarcas.Barcelona:Bosch, 2002.
MartínezNadal,A.LaLeydeFirmaElectrónica.Madrid:Civitas, 2000.
MartínezNadal,A.ComercioElectrónico,FirmaDigital yEntidades deCertificación.Madrid:Civitas, 2000.
MartínezNadal,A.Medios dePago en elComercioElectrónico.Pamplona:Aranzadi, 2000.
MartínezNadal,A.ElDineroElectrónico (aproximación jurídica).Barcelona;MarcialPons, 2004.
MartínezNadal,A.Comentarios a laLey 59/2003deFirmaElectrónica.Barcelona:Bosch, 2004.
Mateu de Ros, R.; Lopez-Monís Gallego, M. (Coords) Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la
Sociedadde la Información ydeComercioElectrónico.Barcelona:Bosch, 2003.

Pardo Gato, José Ricardo. Las Pàginas Web como soporte de condiciones generales contractuales. Barcelona:
MarcialPons, 2003.

Pastor Sempere,M.delCarmen.DineroElectrónico.Madrid:EditorialesdeDerechoReunidas, 2003.
PlazaPenadés, J.PropiedadIntelectual ySociedadde la Información.Pamplona:Aranzadi, 2002.
RibasAlejandro, J.Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet.Barcelona:MarcialPons, 1999.
Torrecilla, J.M.; Escobar, M. Sociedad de la Información: las marcas y el comercio electrónico. Madrid:

FundaciónEOI, 2002.
ValpuestaGaztaminza, E. La SociedadNueva Empresa. Ley 7/2003 de la Sociedad LimitadaNueva Empresa.

Barcelona:Bosch, 2003.
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Legislacióbàsica:
CodiCivil.
CodideComerç
LleiOrgànica 10/1995de23denovembredelCodiPenal
Llei 26/1984de 19de juliol,General per laDefensadelsConsumidors iUsuaris.
Llei d’OrdenaciódelComerçMinorista de 15degenerde 1996.
Llei 7/1998de 13d’abril sobreCondicionsGenerals de laContractació.
LleiOrgànica 15/1999de 13dedesembredeProtecciódeDadesdeCaràcterPersonal.
Llei 34/1988General dePublicitatd’11 denovembrede 1988.
Llei 34/2002deServeis de la Societatde la Informació i delComerçElectrònic.
Llei 44/2002de22denovembredeMesuresdeReformadel SistemaFinancer (art 21).
Llei 32/2003de 3denovembreGeneral deTelecomunicacions.
Llei 59/2003de 19dedesembre, deFirmaElectrònica.
Códigode Internet.EditorialAranzadi.

Revistesespecialitzades:
Durant el curs i als efectes de la realitzacióde treballs i comentaris, es facilitarà la informaciónecessària
sobre revistes especialitzades, per consulta directa a la biblioteca o a través de documents escanejats i
“penjats” al campus virtual

Revistes especialitzadesde referènciabàsica:
RCE:Revista de laContrataciónElectrònica
RdNT:RevistaAranzadi deDerecho yNuevasTecnologias

Internet:
Pàginesweb i portals especialitzats
Premsadigital
Mitjansdecomunicació engeneral
Buscadors (Google iYahoo, etc).
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ModelsdeProgramació

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR: JordiCasas

DESCRIPCIÓ:
Lesmatemàtiques són sovint unmitjà per entendre la realitat.En lanostra assignatura femúsde lesma-
temàtiques per a donar solucions a problemes reals o propers a la realitat. Enparticular, cerquem lama-
nera d’optimitzar processos complexos: en l’Economia i l’Administració és sempre fonamental dema-
ximitzar els rendiments iminimitzar les despeses, per exemple. És clar que el context econòmic real en
què s’emmarquen aquests problemes d’optimització són d’una complexitat enorme, i sovint depenen
d’innombrables factors externs i incontrolables.Nosaltres necessitem fer unpas previ a la resolució del
problema: ens cal plantejar-lomitjançant un esquemamatemàtic prou senzill, de talmanera que aques-
ta resolució sigui possible (enmatemàtiques, no totproblemaés resoluble...).Aquest esquemamatemà-
tic és elmodel lineal, i els anomenatsmodels o programes lineals es poden resoldre fàcilmentmitjançant un
algorisme matemàtic senzill anomenat símplex. Existeixen al mercat un munt de paquets de software
preparatsper resoldre elsmodels lineals ambelmètodedel símplex.

OBJECTIUS:
a)Familiaritzar-nos ambelsmodels lineals i saber-los plantejar ambcorrecció, identificant les variables,
les funcionsobjectiud’optimització i les restriccions associades.

b)Entendre l’algorismedel símplex.Conèixer els tres tipusde solucionspossiblesde totmodel lineal.
c) Saber aplicar lesnoves tecnologiesper a la resoluciódelsmodels lineals
d) Saber administrar diferents escenaris possibles un cop resolt el model lineal: o com canvia la solució
quanesmodifiquen lesdades inicials amb lesquees comptava.

CONTINGUTS:
1. Introducció (2hores).
1.1.Models deProgramació i investigacióoperativa: concepte.
1.2. -Modelsmatemàtics. El concepte demodel,metodologia de la construcció demodels, classifica-
ciódelsmodelsmatemàtics.

2. FormulaciódelsModels lineals (8hores).
2.1. Introducció a laprogramació lineal: formulaciódeprogrames lineals, exemples.
2.2. Identificaciódevariables, funcionsobjectiu i restriccions.
2.3.Restriccions “si-llavors” i “obé”.

3.Lesmatemàtiques: algorismedel símplex (12hores).
3.1. Solució gràficad’unprograma lineal dedues variables, interpretacions.
3.2. Algorismedel Símplex.

4.Anàlisi de la sensibilitat (8hores).
4.1.Dualitat enprogramació lineal.
4.2.Anàlisi noparamètrica.
4.3.Anàlisi paramètrica.

5.El software (30hores).
5.1.Resolució ambExcel deMicrosoft.
5.2.Resolució ambLindo.
5.3. Models lineals enters imodels lineals “0-1”.
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AVALUACIÓ:
L’assignatura és de caire eminentment pràctic i l’assistència a classe és recomanada. Per a la seva avalua-
ció, es realitzarà un treball o una pràctica. La nota final pot ésser complementada amb exercicis realit-
zats a classe.

BIBLIOGRAFIA:
Bazaraa,M.S. et al.ProgramaciónLineal iFlujo en redes.Mèxic:Limusa, 1990.
Luenberger,D.E.ProgramaciónLineal y noLineal. Ed.Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
Pardo,L.ProgramaciónLinealContinua.Madrid:DíazdeSantos, 1987.
Pardo,L.; Felipe,A. iPardo, J.ProgramaciónLinealEntera.Madrid:DíazdeSantos, 1990.
Rios, S. InvestigaciónOperativa.Optimización.CentrodeEstudiosRamónAreces, 1990.
Taha,H.. InvestigacióndeOperaciones.UnaIntroducción.Ed.PrenticeHall, 1998.
Pérez-Grasa, I; Minguillón, E; Jarne, G: Matemáticas para la Economía. Programación Matemática y
SistemasDinámicos. Ed.McGraw-Hill, 2001
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Matemàticade la Inversió iNousProductesFinancers

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSOR: FrancescXavierVicente

OBJECTIUS:
L’assignatura té per objectiu aprofundir en l’anàlisi de les operacions financeres, tant pel que fa referèn-
cia a les diversesmesures de la rendibilitat/cost d’una operació comen la descripció detallada dels nous
productes financers que apareixen a la pràctica (estructures financeres o productes estructurats).
L’orientacióde l’assignatura és fonamentalmentpràctica.

COMPETÈNCIES:

Generals:
Instrumentals:

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes.
-Capacitatperprendredecisions.

Interpersonals:
-Capacitatper treballar enequip.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.

Sistèmiques:
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

Específiques:
-Aconseguir que alumne tingui facilitat per a la comprensió de textos en terminologia matemàtica de
les operacions financeres de nivell avançat, i que arribi a saber transcriure aquests textos en llenguatge
analític.
-Desenvolupar la seva capacitat de síntesi i d’anàlisi, per poder seguir qualsevol raonament lògic en
processosdeductius.
-L’estudiant ha d’adquirir seguretat en l’aplicació dels conceptes bàsics i fonamentals de l’assignatura, i
de relacionar resultats i saber-los interpretar.
-Hadedesenvolupar la capacitat dededucció i l’habilitat de ser crític enprocessos deductius per poder
detectar, si s’escau, errors.
-Hade tenir facilitat en la comprensiódenousproductes financers i saber-los analitzar.
-Hade ser competent en la valoraciódecapitals financers certs i aleatoris.
-Hade ser competent enel càlcul i interpretaciódemesuresde rendibilitat/cost.
-Hade ser competent enel càlcul i interpretaciódemesuresde risc.

CONTINGUTS:
Part 1 -Mesuresde la rendibilitat: absolutes i contínues.
Part 2 -Modelsd’evoluciód’actius financers.Operacions financeres aleatòries.
Part 3 -Estructures financeres: estructures “habituals” i estructures “emergents”.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 125



METODOLOGIA:
El procés d’ensenyament es basa en les classes presencials expositives teòriques i pràctiques. Combina
sessions en què s’introdueixen els conceptes teòrics i es desenvolupen exemples explicatius, amb ses-
sions dedocència pràctica, en les quals els estudiants fan exercicis orientats a l’adquisició i reforçament
dels conceptes teòrics.

AVALUACIÓ:
Apartir de l’assistència i participació a les classes (ponderació 10%) i la confecció del treball (pondera-
ció 70%).

BIBLIOGRAFIA:
Esdonarà actualitzadadurant el desenvolupamentde l’assignatura.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 126



Gestióde la Innovació

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 2n.
PROFESSORA:AlejandraAramayo

PRESENTACIÓ IOBJECTIUS:
En un context d’alta competitivitat i exigència dels clients, l’avantatge competitiva de les empreses es
troba en l’habilitat que tenen les organitzacions d’aplicar el seu coneixement i experiència en el desen-
volupamentdenousprocessos, producteso serveis.

La innovació requereix una cultura basada en la generació d’idees, l’assumpció de riscos, l’acceptació
dels errors i d’un treball sistemàtic i constant que permeti obtenir resultats d’innovació, siguin incre-
mentals o radicals.

L’objectiu d’aquesta assignatura és transmetre els coneixements relatius a la gestió de la innovació des
d’una perspectiva integradora del sistemad’empresa obert i global, basat en la innovació en xarxa i en la
potenciació de la coopetition, així com en la participació dels agents externs generadors de valor en el
procés internd’innovacióde l’empresa.

PROGRAMA:
1.La innovacióConcepte.
1.1Tipologia. Innovació incremental. Innovació radical.
1.2Elementsbàsicsdel procésd’innovació (creativitat, cultura, hibridació, ambient).
1.3Les fontsde la innovació a l’empresa.
1.4Elprocésd’innovació a l’empresa.
1.5 Situació actual de la innovació en les empreses.

2. Innovació i territori. Sistemesd’innovació.
2.1 Importànciade la innovació: productivitat, creixementeconòmic.
2.2 Sistemad’InnovacióEuropeu. Indicadorsd’innovació.
2.3Febleses i fortalesesdel sistemad’innovacióespanyol
2.4Xarxesd’innovació.El sistemad’innovació català.Comparativadels sistemeseuropeu i català.
2.5 Sistemesd’innovació aOsona.

3.L’empresa innovadora.Dissenydel sistemad’innovació en l’empresa.
3.1Estratègia i innovació.
3.2Estructura organitzativa i cultura de la innovació,TeamDividualism Innovacióhoritzontal, open in-
novation, xarxad’innovació

3.3 Innovació compartida.Cooperant entre rivals.
4. Innovació aplicada als processos.
4.1.Gestiódel coneixement.
4.2 La innovació enels processosde l’àread’operacions
4.3 Innovació en serveis

5.Participaciódels consumidors i del canal de vendes en la innovació.
5.1Prosumer: crowsourcing, productes/serveiswiki, bloggin, etc.
5.2 Innovació en logística i enels processosdedistribució comercial.

6.Fasesd’unprojected’innovació.
7.Proteccióde la innovació.
8.Ajuts institucionals a la innovació i a laR+D+i

METODOLOGIA :
Les sessions tindran un contingut teoricopràctic fent èmfasi en el treball de casos d’empreses innova-
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dores (locals i internacionals). El material corresponent a la temàtica a desenvolupar, com ara transpa-
rències, links, arxius, etc., estaràdisponible a lapàginawebde l’assignatura.

AVALUACIÓ:
Eldesenvolupamentde les sessions inclourà lapreparació i ladiscussiódecasos
-Participació en las sessions, discussiódecasos, avaluació continua: 10%
-Preparació i presentaciód’uncas 25%
-Treballs pràctics 25%
-Presentació final d’unprojected’innovació40%

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES:
Capacitatperdissenyar, organitzar i implantarun sistemad’innovacióen l’empresa.
Habilitat per identificar i avaluaroportunitatsd’innovació en la cadenadevalorde l’empresa.
Talentperdesenvolupar xarxes i connexions entre els recursos externs i els internsde l’empresa.
Potenciar la gestióde recursos i talents internsper a la innovació.
Capacitat per planificar les estratègies de competitivitat-creixement empresarial en base a la innova-
ció.
Innovació, coneixement i gestiódel talent.
Innovació i desenvolupamentdeproductes i serveis.
Innovació enels processosdenegoci,mètodes i eines.
Creativitat i innovació.
Gestiód’equipsperpotenciar ambientsde innovació.

BIBLIOGRAFIA:
ChesbroughHenryW. (2009). InnovaciónAbierta. Barcelona:PlataformaEmpresa.
Chesbrough Henry W. (2006). Open Business Models. How to thrive in the New Innovation Landscape.

HarvardBusiness SchoolPress.
Cornella,Alfons (2000). Infonomia.com.Bilbao:Ed.Deusto.
Cornella,A.; Flores,A.;Amiguet,Epi. (2006).L’alquímiade la innovació.CIDEM.
Davenport, Thomas H.; Leibold, Marius; Voelpel, Sven C. (2006). Strategic Management in the
InnovationEconomy. ISBN: 3-89578-263-7

Don Tapscott; Anthony Willians (2007). Wikinomics. La nueva Economia de las multitudes Inteligentes.
Paidós Ibérica.ColecciónEmpresa.

Escorsa, Pere;Valls, Jaume (1996).Tecnologia i innovació a l’empresa. Direcció i gestió. Barcelona: Edicions
UPC.

Kim, Chan; Mauborgne, Re (2005). La Estrategia del OcéanoAzul: Como Crear en el Mercado Espacios No
Disputados en los que laCompetencia sea Irrelevante. EdicionesGranica.

Moreno, M.; Pérez, A. (2003). La innovació a les petites empreses catalanes. Les cooperatives de treball. CI-
DEM.

Ontiveros, E. (2006).Creatividad, innovación, competitividad. Cátedra LaCaixa – Economía y Sociedad.
Conferència, febrer 2006.

MartínezVillaverde, Lorena (2006).Gestión de cambio e innovación en la empresa : unmodelo para la innova-
ción empresarialISBN/ISSN:84-983-90-087

Morcillo,Patricio (2007).Cultura e innovaciónEmpresarial.La conexiónperfecta.Thomson.
Ponti, Franc;Ferràs,Xavier (2006).Pasiónpor Innovar:De la IdeaalResultado.EdicionesGranica.
Terré,Eugeni (1999).Guiaper gestionar la innovació.CIDEM.
TimothyBrown InnovationThroughDesignThinking.
Von Hippel, Eric. (2002). Horizontal innovation networks - by and for users. MIT Sloan School of

ManagementWorkingPaperNo.4366-02, June, 2002 .
http://www.businessweek.com/innovate/
http://www.proinno-europe.eu/
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ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

InternationalAffairs

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR:DanielNicholls

OBJECTIUS
L’objectiu del curs és donar als estudiants els coneixements i les eines per tal d’entendre i analitzar esde-
venimentsmundials, tot promovent el sentit crític i examinant les causes i conseqüències de processos
que estan vinculats entre si. L’èmfasi es posa sobre casos reals i no pas sobre teoria abstracta, i s’hi estu-
diaràuna seleccióde les situacions sociopolítiquesmésdestacades internacionalment.

Enunmón cada copmés globalitzat, els esdeveniments internacionals tenen ressò a diversos àmbits de
la nostra societat, i s’espera que els alumnes, després de cursar aquesta assignatura, puguin aplicar els
coneixements adquirits en les seves vides laborals i acadèmiques enel futur.

El curs s’impartirà en anglès; aixímateix, projectes, debats, redaccions i presentacions seran en aquesta
llengua.Noobstant això, no es tracta d’una assignatura de llengua i, per tant, l’avaluació es basarà en els
continguts i no pas les habilitats lingüístiques dels estudiants. L’objectiu és que els alumnes apliquin els
coneixements de llengua que han après en els cursos d’anglès anteriors i quemillorin en la fluïdesa, ex-
pressió i comprensió, així preparant-se per situacions reals en què hauran d’utilitzar aquesta llengua.
Aquest curs és recomanableper als estudiantsquedesitgin realitzarun intercanviErasmus.

CONTINGUTS
Block1:HistoricalContext
International history –AncientGreece to theColdWar
Rise and fall of theBritishEmpire
TheColdWarand theendofCommunism

Block2:Europe
Historyof theEuropeanUnion (EU)
EUstructure anddecisionmaking
Lobbying inBrussels
Europeaneconomy
Europeandefence
Liberalismor intervention?
ExpansionandTurkey

Block3:America
USDemocracy
The founding fathers andbigbusiness
Religion
Media
Canada’s socio-political situation
CentralAmerica –Nicaragua,Guatemala andElSalvador
Venezuela’s oil revolution

Block4: Israel andtheMiddleEast
HistoryofPalestine/ Israel
Israeli andPalestinian society
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Lebanon
Peaceprocesses
Iraq
Future

Block5: Issues
Analysis of theprocessofGlobalisation
International political economy
Theenergyquestion
The impactofnewtechnologies andcommunications.Thedigital divide.

Block6:Neo-ConservatismandtheRiseofRadical Islam
3-partdocumentaryThePower ofNightmares
LeoStrauss and the foundingofNeo-Conservatism
Riseof Islam inEgypt
USSRinvasionofAfghanistan
Theuseofmyths
Culturewars in theUS
Regime inAlgeria

Block7: InternationalOrganisations
InternationalMonetaryFund
TheWorldBank
NATO
Reformof theUnitedNations
TheWorldTradeOrganisation–most favourednationand regional tradeblocks

Block8:Africa
Post-ApartheidSouthAfrica
Genocide inRwanda
Congo–minerals andwar
Liberia – slave legacy
WesternSahara
Zimbabwe–democraticdictatorship
Property rights, stability anddevelopment
AIDSoutof control

Block9:NewPowers
India –high technology and incomedistribution
China–energy andmanufacturinggrowth

METODOLOGIA
Apart de les classes tradicionals, hi haurà debats, anàlisi d’articles i textos, documentals, pel·lícules i
presentacionsdels estudiants.El curs estàdividit enblocs temàtics.

AVALUACIÓ
L’avaluació es basarà en treballs escrits, participació en debats i una presentació sobre un tema a triar
per cada alumne.

BIBLIOGRAFIA

Llibres
Baylis, J.Globalization ofWorldPolitics.OxfordUniversityPress, 2004.
Balanyá,B, et al.Europe Inc.;Regional&GlobalRestructuring and theRise ofCorporatePower.PlutoPress,

2003.
Bhagwati, J. InDefence ofGlobalisation.OxfordUniversityPress, 2005.
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Brock,D.TheRepublicanNoiseMachine.ThreeRiversPress, 2005.
Ferguson,N.Empire.Penguin, 2004.
Frank,T.What’s theMatterwithKansas?OwlBooks, 2005.
Freedland, J.BringHome theRevolution.FourthEstate, 1999.
GartonAsh,T.FreeWorld.Penguin, 2005.
Guest,R.TheShackledContinent:Africa’s Past, Present&Future.Pan, 2005.
Haseler, S.SuperState – theNewEurope and itsChallenge toAmerica.I.B.Tauris, 2004.
Hirst,D.TheGunand theOliveBranch.Faber&Faber, 2003.
Kapuscinski,R.Shadowof theSun:MyAfricanLife.Penguin 2002.
Klein,N.NoLogo.Flamingo, 2001.
LaGuardia,A.WarWithoutEnd: Israelis, Palestinians and theStruggle for aPromisedLand.St.Martin’s

Griffin, 2003.
Luce,E. InSpite of theGods: theStrangeRise ofModern India.Little,Brown, 2005.
Leonard,M.WhyEuropewillRun the 21stCentury.FourthEstate, 2005.
Lundestad,Geir.East,West,North, South -MajorDevelopments in InternationalPolitics Since 1945.Oxford

UniversityPress, 1999.
Michalowitz, I.EULobbying:Principals,Agents andTargets, Strategic Interest Intermediation inEUPolicy-
making. LitVerlang, 2005.

Micklethwait, J.TheRightNation:WhyAmerica isDifferent.Penguin, 2005.
Packer,G.Assassins’Gate:America in Iraq.Faber&Faber, 2006.
Stiglitz, J.Globalizationand itsDiscontents.Penguin, 2003.
VanSchendelen,M.P.C.M.Machiavelli inBrussels:TheArt ofLobbying theEU.AmsterdamUniversity

Press, 2006.

Pel·lícules iDocumentals
ParadiseNow–HanyAbu-Assad
HotelRwanda–TerryGeorge
InmyCountry – JohnBoorman
Carla’s Song–KenLoach
HamasBehind theMask - ShelleySaywell
ThePowerofNightmares –AdamCurtis (BBC)
BloodDiamond–EdwardZwick
TheLastKingofScotland–KevinMacDonald
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InternationalBusinessCulture

CRÈDITS: 6
QUADRIMESTRE: 2n
PROFESSOR:AngelsPiñana

TARGETSTUDENTS:
Although our course is basically addressed to all the business students of our faculty, we also think it
maybe interesting to students of other facultieswho share an interest in theway culture can affect pro-
fessional and personal relations.Arequirement of the course is that students should have an upper-in-
termediate level of English language.This course is also addressed to all the Erasmus students so that
thecourse canbenefit of amulticultural setting.

THEOBJECTIVESOFTHECOURSE:
This course interrelates cross-cultural communication, language andmanagement skills.Other objec-
tives related to that general aimwill be:

- Tomake students awareof their ownculturally-inducedbehaviour.
- To help students develop understanding of the fact that all people exhibit culturally-condi-
tionedbehaviours.

- Todevelop students awarenessofhowculture affectspeople atwork
- To provide students with language and cross-cultural skills in order to develop empathy with
cultural differences.

- Toprepare students for interactionwithpeople fromculturesother than their own
- Todevelopcritical and intellectual discussion
- Toacquirepragmatic competence in cross-cultural business settings.

PROGRAM
Part 1.Introductory sessions toBusinessCulture.

1.Themeaningof culture. Business andculture.
2.Critical reviewof concepts anddefinitions (Hall,Hoffstede,Trompenaars, andRichardD.
Lewis)

3.Nationalismandculture.
4. Cultural stereotypes
5.Culture andverbal andnon-verbal interaction
5.1. Languageconventions andculture
5.2.Directness and indirectness in cross-cultural communication
5.3. Face

Part 2. International business culture.
VisitingLecturers should introduce thebusinesspeculiaritiesofdifferent specific areasor re-
gions andexplain thewayofdoingbusiness through their ownculture.The talks should cover the
following topics:
Introduction to thecultureof the area (cultural images and symbols: personalities, architectural
features, popular images,music...) anda shorthistorical perspectiveof its business culture.
Examining values andattitudes: commercial values (advertisements andcommercials)
Attitudes andvalues atwork:hierarchies, status, approach towork, negotiation, etc.
Employment (jobswhichpay anhourlywage, jobswithprestige, facts aboutworkinghours, ben-
efits or extras e.g. health insurance, qualifications required, etc.) shopping, housing, dating.
Meetings andnegotiations.
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Verbal andnon-verbal communication (greetings, introductions, gestures, space conception,
etc.) in thebusinessworld.

METHODOLOGY:
Talks by lecturers from the University ofVic about business culture and by intercultural trainers, con-
sultants and visiting lecturers from foreign universities about the business culture of a specific country.
There will be time for discussion, co-operative learning tasks and teamwork about the topics covered
during thepresentations.

ASSESSMENT:

Students are required to:

-Pass amultiple choice test on the lecturesof thecourse, (40%of the finalmark).
-Write group assignment (two or three students) on one of the topics dealt with during the course
(40%of the finalmark).
-Make a ten-minute oral presentation commenting on themain points of the assignment and themain
conclusions (20%of the finalmark)

Students will be assessed on their critical insight into the matter and their cultural sensitivity.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURAD’ADMINISTRACIÓ IDIRECCIÓD’EMPRESES 133



CursdeBorsa

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r
PROFESSOR: JesúsVinyes

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura Concurs de Borsa és múltiple. Per una banda pretén dotar l’estudiant d’un
coneixement teòric sobre la realitat i el funcionament de la borsa espanyola. També es pretén que
l’estudiant s’introdueixi i coneguimínimament tant l’anàlisi fonamental comel tècnic, per poder selec-
cionar amb un cert criteri i rigor els diferents valors a borsa. L’assignatura dóna també l’oportunitat a
l’estudiant d’aplicar tots aquests coneixements d’unamanera pràctica en el concurs que organitza la fa-
cultat. Finalment es pretén que els estudiants sàpiguen argumentar el perquè de les seves decisions i si-
guin capaçosdedefensar-les enpúblic amb l’ajudade totes les einesdisponibles.
Ambtot això, es vol que l’estudiant adquireixi un seguit de competències genèriques, queesdivideixen
en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i tambéunes competències específiques.Tot seguit les
detallem:

COMPETÈNCIES

Genèriques:
Instrumentals

-Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Capacitatd’organització i planificació.
-Comunicacióoral i escrita en la llenguanadiua.
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses.
-Capacitatperprendredecisions.

Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip.
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinar.
-Treball enuncontext internacional.
-Habilitat en les relacionspersonals.
-Capacitatper treballar en entornsdiversos imulticulturals.
-Capacitatdecrítica i autocrítica.
-Treballar enentornsdepressió.

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom.
-Capacitatd’adaptació anoves situacions.
-Creativitat.
-Llideratge.
- Iniciativa i esperit emprenedor.

Específiques:

L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:

- Hade saber comfunciona laborsa espanyola.
- Ha de saber llegir i interpretar correctament tota la informació borsària que es publica, tant en els
diaris d’informaciógeneral, comenels especialitzats en informacióeconòmica.
- Hade saberoperar aborsa.Comprar i vendre accions.
- Hadeconèixerquina és la informacióque influeix a laborsa i quins en sónels efectes.
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- Hade saber enquèconsisteix l’anàlisi fonamental i quines són les sevesprincipals eines.
- Hadeconèixer lesprincipals einesde l’anàlisi tècnic:mitjanesmòbils, oscil·ladors,moments, etc.
- Ha de ser capaç de seleccionar els millors valors del mercat tant des d’una perspectiva d’inversió a
curt termini, comamigo llarg termini.
- Hade ser capaçd’argumentar i convèncer sobre la idoneïtat de la seva elecció, aportant totes aque-
lles informacions escritesogràfiquesque justifiquen labondatde l’elecció.

PROGRAMA:
Tot seguit relacionaremtots aquestsobjectius ambels corresponents contingutsde l’assignatura:

CONTINGUTS

Tema1 LaBorsa
1.1-Comfunciona laborsa espanyola

1.1.1.-Organitzaciódelmercatborsari
1.1.2.-Altresmercatsorganitzats aEspanya.
1.1.3.- Sistemesdecontractació.
1.1.4.-Comescontrola la fluctuaciódels valors.
1.1.5.-Comes liquiden lesoperacionsborsàries.
1.1.6.-Recomanacionsde laCNMVals inversors.

1.2-Coms’opera aborsa.
1.2.1.-Ambquipodemoperar aborsa.
1.2.2.-Coms’opera.
1.2.3.-Quines comissions s’apliquen.
1.2.4.-Quina fiscalitat afecta les inversions aborsa.
1.2.5.-Altresqüestions.

1.3- -Presentaciód’empresesquecotitzen ipàginesweb.
1.4-Quina informació influeix a laborsa

1.4.1.-Els beneficis empresarials.
1.4.2.-Els tipusd’interès.
1.4.3.-L’opiniódelmercat.
1.4.4.-Relació entre cicles econòmics i borsaris.
1.4.5.-Altres variables.

1.5-Comseleccionar els valorsper invertir
1.5.1.-Enquèconsisteix l’anàlisi fonamental.
1.5.2.-Quèés l’anàlisi tècnica.

1.6- “Consells” i errorsde la inversió aborsa
1.6.1.-Quins consells espodendonar als nouvinguts.
1.6.2.- 100errors al invertir aborsa.

Tema2 Anàlisi Fonamental
2.1.-Valoraciód’empreses.
2.2.-Anàlisi apartir de ràtios.
2.3.-Models utilitzatsper la valoració.

Tema3 AnàlisiTècnica
3.1-Anàlisi tècnica “chartista”

3.1.1.-Quèésuna tendència
3.1.2.- Suports i resistències.
3.1.3.-Líniesde tendència.

OBJECTIUS

-Hade saber comfunciona laborsa
espanyola.
-Hade saber llegir i interpretar co-
rrectament tota la informacióbor-
sàriaqueespublica, tant enels dia-
ris d’informaciógeneral, comenels
especialitzats en informacióeco-
nòmica.
-Hade saberoperar aborsa.
Comprar i vendre accions.
-Hadeconèixerquina és la informa-
cióque influeix a laborsa i quins
sónels seus efectes.

-Ha de saber en què consisteix
l’anàlisi fonamental i quines són les
seves principals eines.
-Hadeconèixer lesprincipals eines
de l’anàlisi tècnica:mitjanesmò-
bils, oscil·ladors,moments, etc.
-Hade ser capaçde seleccionar els
millors valorsdelmercat tantdes
d’unaperspectivad’inversió a curt
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termini, comamigo llarg terminis.
-Hade ser capaçd’argumentar i convèn-
cer sobre la idoneïtatde la seva elecció,
aportant totes aquelles informacions
escritesogràfiquesque justifiquen la
bondatde l’elecció.

3.1.4.-Canals.
3.1.5.- Formacionsdecanvi de tendència.
3.1.6.-Formacionsdecontinuacióde tendència.

3.2-Anàlisi tècnicaquantitativa
3.2.1.-Mitjanesmòbils.
3.2.2.-Moment.
3.2.3.-RSI.
3.2.4.-Estocàstic.
3.2.5.-MACD.
3.2.6.- ÍndexdeMovimentDireccional (ADX)
3.2.7.-BandesdeBollinger.
3.2.8.-Parabòlic SAR

METODOLOGIA
Enprimer lloc indicarque l’assignaturaConcursdeBorsa, comel seunomindica, va íntimament lligada
a laparticipació enelConcursdeBorsaquecada anyorganitza laFECalmesdenovembre.

Tenint en compte això, al llarg de les primeres setmanes d’activitat, en les sessions de classe
s’explicaran tots els continguts teòrics de l’assignatura per tal que els alumnes puguin participar en el
concurs amb uns mínims coneixements.Al llarg del concurs es suprimiran o reduiran les sessions pre-
sencials per tal queels alumnes espuguindedicar completament a fer unbon seguimentdelmercat.

Una vegada finalitzat el concurs, les sessions es dedicaran a completar la formació en lamatèria i sobre-
tot a preparar i presentar l’informe final sobre l’actuacióque cada equipha tingut en el concurs deborsa
i que a part de servir per avaluar l’assignatura, també serveix per a determinar quins equips passen a la
segona fasedel concursqueesdisputaràde febrer a abril.

Els alumnes que cursen aquesta assignatura hauran d’elaborar diversos treballs, alguns individuals i al-
tres engrup.Elprofessor en faràun seguimenten leshoresde treball dirigit.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura preténmesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit per l’estudiant. La
nota s’obtindrà de la suma de diferents ítems i serà diferent en la convocatòria de febrer que en la de
juny.

ConvocatòriadeFebrer
6Punts IndividualsAssignatura

1puntd’un treball a determinar.
2puntsd’un treball d’anàlisi i selecciód’unvalor.
3 puntsde la realitzaciód’unExamen.

4PuntsperEquipsde laparticipació enelConcursdeBorsa
Cada equip podrà optar a 10 punts, tot i que el resultat és multiplicarà per 0,4.Així, la màxima puntuació serà
de4punts
4puntsperparticipació i actuació enel concurs.
1 puntper control de carteres.
5 puntsdel treball final (documentescrit i presentació).

ConvocatòriadeJuny
En cas de no superar l’assignatura en la convocatòria de febrer, per la convocatòria de juny la nota
s’obtindria apartir d’un treball (5 punts) i unexamen teòric (5punts).



BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Curso práctico deBolsa.Madrid: InversorEdiciones, 2002.
Manual de la Inversión enBolsa.Madrid: InversorEdiciones, 2006.

Complementària:
Codina, José,Curso práctico deAnálisisTécnico yChartismoMadrid: InversorEdiciones, 2001.
Manual deAnálisisTécnico.Madrid: InversorEdiciones, 2004.
Codina, José;TorraSalvado,Manual de lasOndas deElliott.Madrid: InversorEdiciones, 1999.
Diversos autors, 100 errores al invertir enBolsa.Madrid:Pearson /PrenticeHall, 2004.
FernándezHódar, J.A.Manual del buenbolsista.Madrid:Pearson /PrenticeHall, 2006.
Manual del Inversor.Madrid: InversorEdiciones, 2006.
BurtonG.Malkiel.Unpaseo porWall Street.Madrid:AlianzaEditorial, 1997.
LarsTvede,Psicología delMercadoBursátil. Bilbao:Deusto, 1993.
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TècniquesdeComerçExterior

CRÈDITS:6
QUATRIMESTRE:2n
PROFESSORA:FinaDamian

OBJECTIUS:
Aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències genèriques, queesdivideixenen instrumentals,
interpersonals i sistemàtiques, i les competències específiquesqueesdetallen a continuació:

COMPETÈNCIES

Genèriques:
Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Coneixementsd’informàtica relatius a l’àmbitd’estudi
-Habilitatperbuscar informacióprocedentde fontsdiverses
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes
-Capacitatperprendredecisions

Interpersonals
-Capacitatper treballar enequip
-Treball enuncontext internacional
-Habilitat en les relacionspersonals
-Capacitatdecrítica i autocrítica

Sitemàtiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions
-Creativitat
- Iniciativa i esperit emprenedor

Específiques:
L’estudianthade ser capaçd’adquirir una sèriedeconeixements enaquestsdiferents àmbits:
-Hade saber redactar unPlad’Exportació.
-Hade saber entendre i comprendre les diferències polítiques, legals, econòmiques, socioculturals, de-
mogràfiques..., delmercatobjectiu internacional
-Ha de conèixer les diferents fonts d’informació i les dades secundàries disponibles al mercat publica-
des per organismes externs, així com les ajudes econòmiques i financeres disponibles, per poder-se’n
beneficiar.
-Hade ser capaçdedecidir quina és lamillor estratègiade comercialització internacional segons el pro-
ducte i els recursosdisponibles, tanthumanscommaterials.
-Ha de conèixer a nivell teòric i pràctic dels diferents Incoterms i la seva operativa, per poder escollir
quinés el quemésconvé a cadaoperació internacional.
-Ha de ser capaç de fer una reflexió sobre quin és el tipus d’embalatge necessari segons la mercaderia
quees transporta, segons elmitjàde transportutilitzat i segons el viatge a realitzar.
-Hade saber comprendre les funcions que exerceixen els professionals del transport internacional, així
com avaluar els avantatges i els inconvenients per determinar l’elecció del mitjà de transport interna-
cional.
-Ha de prendre consciència de la importància de realitzar una assegurança durant el transport interna-
cional de la mercaderia, i com es realitza el càlcul d’una assegurança, en el transport internacional de
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mercaderies, a travésde la realitzaciód’uns exercicis.
-Hade saber realitzar factures comercials d’operacionsdecomerç internacional.
-Ha de tenir coneixement dels documents que calen per realitzar una exportació, així com el seu ús, bé
siguindocuments comercials, duaners, de control, de transport internacional o assegurances.
-Ha d’estar mentalitzat de l’existència de certs riscos que poden aparèixer en tota operació de comerç
exterior (comercials, polítics i extraordinaris) i conèixer les diverses pòlisses d’assegurances de CES-
CE.
-Ha de tenir coneixement de la gestió duanera de les operacions internacionals, i tenir presents aque-
lles operacions especials de comerç exterior en les quals pot haver-hi un estalvi en el pagament
d’aranzels.
-Hade conèixer els diferentsmitjans de pagament internacionals i el seu funcionament; saber els avan-
tatges i inconvenients de l’ús de cadamitjà de pagament internacional i sobretot, saber triar quin és el
mitjàdecobramentmés idoni segons el tipusdeclient internacional i del país de l’importador.
-Ha de tenir coneixement dels diversos instruments de cobertura de risc de canvi, així com els seus
avantatges i inconvenients.

PROGRAMA:

OBJECTIUS

L’objectiubàsicd’aquestaprimerapart és
que l’alumnedisposi d’una sèried’eineso
instrumentsper iniciar laprimera etapa
de totprocésd’internacionalització.

L’objectiud’aquestapart ésdonar a
l’alumneels coneixements teòrics i pràc-
tics sobre la gestiódel transport interna-
cional.

L’objectiud’aquestapart ésdonar als
alumnes els coneixements teòrics i pràc-
tics sobre la gestió administrativa i dua-
nerade totaoperaciódecomerç interna-
cional.

L’objectiud’aquestapart és treballar ani-
vell teòric i pràctic sobre els diferents
mitjansdepagament internacionals així
comavaluar el riscdecanvi queespot
produir enuna transacció internacional.

CONTINGUTS

Part I:Màrqueting internacional:
Tema1: Introducció al comerç internacional
Tema2:Anàlisi delsmercats internacionals
Tema3:Fontsd’informació internacionals
Tema4:Estratègiesd’introducció enmercats interna-
cionals
Tema5:Anàlisi dels Incoterms2000

Part II:Transport internacional i logística:
Tema6 (I):Anàlisi de transport internacional.Lapro-
tecció físicade lamercaderia
Tema6 (II):Anàlisi del transport internacional.
Anàlisi dels diferentsmitjansde transport internacio-
nal
Tema7:Anàlisi de l’assegurançaenel transport inter-
nacional demercaderies

Part III:Gestió administrativa i duanera:
Tema8:Anàlisi dels documentsnecessaris en lesope-
racionsdecomerç internacional.
Tema9:L’assegurançadecrèdit a l’exportació-Anàlisi
de lespòlissesCESCE.
Tema10:RègimdePerfeccionament.

Part IV:Finances internacionals
Tema11:Mitjansdepagament internacionals.
Tema12:Mercatdedivises i riscdecanvi enel comerç
internacional.
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METODOLOGIA
Ésunaassignatura eminentmentpràctica i que s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessionsde classe és on el professor impartirà el coneixements teòrics del temari que ajudaran a
resoldre els exercicis pràctics corresponents.La transmissiód’aquests coneixements teòrics estarandi-
rigits a tot el grup.

En les hores de treball dirigit es resoldran els exercicis pràctics dels diferents temes. El professor ex-
plicarà el plantejamentperpoder resoldre els exercicis i ho faràde forma individual o engrups reduïts.

En les hores de treball dirigit també s’aprofitarà per tutoritzar i fer un seguiment sobre un treball final
pràcticque l’alumnehauràde realitzar i quees comenta en l’apartatd’avaluació.

En leshores de treball personal, l’alumne haurà d’aprofitar per repassar els coneixements teòrics que
s’han impartit a classe i que l’ajudaran a resoldre els exercicis; buscar informació i/o visitar diferents ins-
titucions o organismes per a la realització d’un treball final pràctic; treball a la biblioteca o aules
d’informàtica...

En elpla de treball de l’assignatura es farà una previsió sobre la planificació i evolució de l’assignatura,
segons siguin sessionsdeclasse, horesde treball dirigit ohoresde treball personal.

AVALUACIÓ
Per tal d’avaluar el graud’aprenentatge global aconseguit per l’alumnedurant el quatrimestre, es farà:

1.Un examen sobre el contingut dels 12 temes de què consta l’assignatura.Aquest examen tindrà un va-
lordel 50%de lanota final i estarà compostdeduesparts:

Teoria:Formada per preguntes tipus test.Acada pregunta hi haurà quatre possibles respostes onno-
més hi haurà una resposta correcta o millor, a cada pregunta. Cada resposta incorrecta restarà 0,33
punts i les respostes sense contestar ni sumaran ni penalitzaran. La part teòrica tindrà una puntuació
del 25%de lanota final.

Pràctica: formada per exercicis pràctics. Serà imprescindible donar una resposta clara. No es corre-
giran els exercicis que presentin solucions ambigües. La part pràctica tindrà una puntuació del 25%
de lanota final

Per fer lanotamitjana, s’had’aprovar lapart teòrica i la partpràcticade l’examen.Encapcas es guar-
darà lanotade lapart aprovadaper a la següent convocatòria.

2.Treball pràctic en equip sobre una operació de comerç internacional. Aquest treball tindrà un valor
del 40%de lanota final.
Aquest treball és de caràcter obligatori. Per tant, l’alumne no es podrà presentar a l’examen si no ha
realitzat l’esmentat treball.
Nos’acceptarà cap treball quenohagi estat tutoritzat.

3.Exposicióoral del treball a la restadel grup i valdràun 10%de lanota final.

Perúltim:

-Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana, cal aprovar l’examencorresponent i el treball.
- Si es dóna el cas de no superar l’assignatura en el present curs acadèmic, no es guardarà cap nota per
al proper curs.
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