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DESCRIPCIÓ: 

Organització d’Empreses II és una assignatura en la què l’estudiant rep un conjunt 

de coneixements que li han de permetre familiaritzar-se amb els conceptes i eines pròpies 

de la funció d’organitzar i del subsistema de producció. 

 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 

L’assignatura es compon de dues parts: disseny organitzatiu (temes 1 a 4) i 

administració del sistema de producció (temes 5 a 7). L’objectiu de l’assignatura, referent 

al disseny organitzatiu és donar una visió completa de la forma en què s’estructuren les 

organitzacions empresarials. Per la seua banda i respecte a la secció dedicada a 

producció, l’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els coneixements bàsics 

relatius a la direcció del sistema de producció. 

Aquests objectius generals quedarien desglossats de la següent manera: 

Objectius conceptuals 

1.- Conèixer els fonaments del disseny organitzatiu. 

2.- Entendre l’efecte dels factors contingents sobre l’estructura organitzativa. 

3.- Definir i saber identificar les diferents formes estructurals que pot adoptar una 

organització. 

4.- Identificar y definir els diferents elements del sistema de producció d'una empresa. 

5.- Conèixer i entendre les diferents decisions que configuren el sistema de producció. 

Objectius procedimentals 

6.- Aprendre a usar mètodes de presa de decisions de gestió d'estocs y planificació i 

control de la producció. 

Objectius actitudinals 

7.- Desenvolupar l’esperit crític davant de les situacions de l’empresa. Pensar amb 

iniciativa i creativitat. 

8.- Fomentar la capacitat de negociació i diàleg. 

 



 

METODOLOGIA DOCENT: 

Classes teòriques i pràctiques. 

- Classes teòriques: Exposició en classe magistral dels continguts fonamentals de 

la matèria emfatitzant els aspectes crítics i problemàtics. 

- Classes pràctiques: Realització de pràctiques de problemes a través de la 

resolució de casos pràctics, basats en casos reals i altres exercicis o 

activitats proposats pel professor i relacionats amb els temes que integren el 

contingut de l’assignatura. Aquestes pràctiques pretenen potenciar la reflexió 

tant de forma cooperativa com individual, de manera que es potencie en els 

alumnes la capacitat de raonament crític, la capacitat per a analitzar, 

sintetitzar, ordenar informació i la seua capacitat per a exposar i transmetre 

coneixements. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ: 

La forma d’avaluar l’assignatura es realitzarà basant-se en els següents criteris: 

- La part teòrica s’avaluarà mitjançant una prova escrita, objectiva i/o de 

desenvolupament. El pes específic d'aquesta prova en la qualificació final de 

l’assignatura serà del 50%. 

- L’altre 50% de la nota derivarà de l’avaluació de la part pràctica. Aquesta 

avaluació contempla dues alternatives: 

a) Un examen pràctic amb exercicis semblants als realitzats en classe i amb 

les mateixes característiques de l’examen teòric. 

b) Avaluació contínua que implica la realització i entrega dels casos 

proposats, l’assistència a classe (mínim del 80% de les classes), la 

participació i exposició dels treballs. 

Important: Per a poder amitjanar entre la part teòrica i la pràctica serà necessari 

obtenir en cada una d’elles una nota mínima de 4 punts sobre 10. L’aprovat s’aconseguirà 

quan s’obtinguen 5 punts sobre 10 en el total de l’avaluació. 

Les convocatòries extraordinàries només contemplen l’alternativa d’examen final. 

 



 

PROGRAMA: 

 

TEMA 1. LA NATURALESA DE L’ORGANITZACIÓ. 

1.1. L’estructura organitzativa: els mecanismes de coordinació. 

1.2. Parts de l’organització. 

1.3. L’organització com un sistema de fluxos. 

1.4. Models mecànics i orgànics. 

 

TEMA 2. PARÀMETRES DE DISSENY. 

2.1. Paràmetres de disseny de llocs. 

2.2. Departamentalització. 

2.3. Concepte de centralització i descentralització. 

2.4. Sistemes de planificació i control. 

2.5. Llocs d’enllaç, directius integradors, i grups de treball. 

 

TEMA 3. FACTORS DETERMINANTS DE L’ESTRUCTURA. 

3.1. L’estratègia. 

3.2. L’entorn. 

3.3. La grandària. 

3.4. La tecnologia. 

3.5. Edat organitzativa. 

3.6. El poder. 

 



 

TEMA 4. DISSENY ORGANITZACIONAL: LES FORMES ESTRUCTURALS DE 

L’ORGANITZACIÓ. 

4.1. L’estructura simple. 

4.2. L’estructura funcional. 

4.3. L’organització divisional. 

4.4. L’organització matricial. 

4.5. L’organització en xarxa. 

 

TEMA 5. EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓ. 

5.1. Concepte i elements del sistema de producció. 

5.2. L’estratègia de producció. 

5.3. Tipus bàsics de processos de producció. 

5.4. Disseny del sistema de producció. 

 

TEMA 6. LA GESTIÓ ECONÒMICA D’ESTOCS. 

6.1. Els inventaris: objectius, tipologia i costos. 

6.2. Administració d’inventaris. 

6.3.Los Reaprovisionaments. 

6.4. Els models de gestió d’estocs. 

 

TEMA 7. PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LA PRODUCCIÓ. 

7.1. Planificació i programació del sistema de producció. 

7.2. Planificació de les necessitats de materials (MRP). 

7.3. Filosofia de producció Just a Temps (JIT). 



 

7.4. Programació temporal de projectes: PERT/CPM. 

7.5. Control de la funció de producció. 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
 

 

Asociación empresarial de fabricantes y distribuidores (AECOC), <http://www.aecoc.es>. 

 

Asociación nacional de centrales de compra y servicios, <http://www.anceco.com>. 

 

Confederación española de la pequeña y mediana empresa, <http://www.cepyme.es>. 

 

Diario económico “cinco días”, <http://www.cincodias.com>. 

 

Diario económico “expansión”, <http://www.expansion.com>. 

 

Instituto nacional de estadística, <http://www.ine.es>. 

 

Ranking de las mayores empresas españolas, <http://www.ranking5000.com>. 

 

Revista de gestión empresarial “emprendedores”, <http://www.emprendedores.es>. 

 

Revista de gestión empresarial “entorno empresarial”, <http://www.entorno-

empresarial.com>. 

 

Sistema de producción del grupo empresarial francés PSA Peugeot Citroën donde destaca 

la visita virtual al proceso de fabricación de un automóvil, <http://www.psa-peugeot-

citroen.com/es/psa_grupo/visita_virtual_b4.php > 

 

Sistema de producción del fabricante japonés TOYOTA, <http://www.toyota-

global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/>  

 

Vídeos empresarials de ideas emprendedoras <http://www.emprendedorestv.com>. 

 


