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DESCRIPCIÓ 

  Organització d’Empreses I és una assignatura de formació bàsica de caràcter 

introductori en què l’estudiant rep un conjunt de coneixements que li han de permetre 

familiaritzar-se amb els conceptes i eines d’administració, de manera que puga interpretar 

la realitat empresarial des d’una perspectiva sistèmica i global. Des d’aquest punt de vista, 

el centre de gravetat de la matèria s’estableix en l’estudi de l’empresa, les funcions 

d’administració, l’empresari i les principals decisions empresarials; de manera que 

s’establisca una primera presa de contacte amb els coneixements i mecanismes de 

raonament que, posteriorment, es desenvoluparan en assignatures de direcció i gestió 

empresarial més específiques.  

  

OBJECTIUS:  

Introduir l’alumne en el coneixement de les organitzacions, i dins d’aquestes del 

sistema empresa i el comportament del seu subsistema d’administració. Per a això, a més 

d’aproximar-ho al concepte d’empresa i empresari, s’analitzaran les funcions de la direcció 

empresarial, i en especial la fixació dels objectius empresarials, el desenvolupament 

d’estratègies i l’adopció de decisions. 

Objectius conceptuals: 

1.- Conèixer les distintes teories sobre l’Organització i Administració d’empreses. 

2.- Entendre el concepte d’empresa i empresari. 

3.-Conèixer quins elements i característiques defineixen l’entorn empresarial, distingint els 

dos tipus bàsics: genèric i específic. 

4.- Identificar els aspectes bàsics de l’estratègia. 

5.- Conèixer el procés i tècniques de decisió. 

 

Objectius procedimentals: 

6.- Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions. 

 

 



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. 

 
  
PROGRAMA: 
 
TEMA 1. L’EMPRESA I LA DIRECCIÓ D’EMPRESES. 

 1.1. Organització i empresa. 
 1.2. L’empresari: propietat y direcció. 
 1.3. Concepte i estructura del sistema de direcció. 
 1.4. Evolució del pensament organitzatiu. 

 
TEMA 2. L’EMPRESA I L’ENTORN. 

2.1. Concepte i naturalesa de l’entorn. 
2.2. Anàlisi estructural de l’entorn específic. 
2.3. La responsabilitat social de l’empresa. 

 

TEMA 3. L’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL. 
3.1. La Direcció estratègica. Elements y nivells de l’estratègia. 
3.2. Tipus de estratègia. 
3.3. Procés de formulació de l’estratègia. 
3.4. Eines d’anàlisi estratègic. 

  
TEMA 4. EL SISTEMA DE DIRECCIÓ DE L’EMPRESA. 

4.1. Els objectius de l’empresa: precisions terminològiques i evolució històrica. 
4.2. L’administració per objectius. 
4.3. Planificació, control i sistemes d’informació. 
4.4. Les decisions de l’empresa: concepte, estructura i tipologia.  
4.5. Enfocaments en la presa de decisions i regles de decisió en la pràctica. 

 
TEMA 5. LA LOCALITZACIÓ I LA GRANDÀRIA DE L’EMPRESA. 

5.1. La localització de l’empresa: factors determinants. 
5.2. Una primera aproximació als models de localització empresarial. 
5.3. La grandària de l’empresa. 
5.4. Dimensió, ocupació i apalancament operatiu. 
5.5. El creixement  i la internacionalització de l’empresa. 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 criteris següents: 
  

-    La part teòrica s’avaluarà mitjançant un examen tipus test, el pes específic del 
qual 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. 
b) Avaluació contínua que implica la realització i entrega dels supòsits 
proposats, l’assistència a classe (mínim del 80% de les classes) i la 
participació i exposició en la mateixa. 

  
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. 
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