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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21240 - Empresa Familiar
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GRLA(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

18:00h 19:30h Dilluns 23/09/2013 31/01/2014 Db108
15:30h 17:00h Dimarts 23/09/2013 31/01/2014 Db108
16:30h 18:00h Dilluns 17/02/2014 13/06/2014 Db108

Lluís Bru Martínez
lluis.bru@uib.es

09:30h 11:00h Dimarts 17/02/2014 13/06/2014 Db108
Rafel Crespí Cladera
rafel.crespi@uib.es

12:00h 13:00h Dilluns 23/09/2013 23/06/2014 db 105

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Administració d'Empreses Optativa Quart curs Grau
Grau de Relacions Laborals Optativa Quart curs Grau
Doble titulació: Grau d'Administració d'Empreses i Grau de Dret Optativa Grau

Contextualització

Assignatura que mostra la rellevància i els problemes de gestió de les empreses familiars.

Requisits

Competències

Específiques
1. Aprendre tècniques de gestió empresarial..
2. Comprendre la importància de la idiosincràcia de l'emrpesa en què es treball i que es gestiona..
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Genèriques
1. Definir prioritats pel que fa als objectius que es volen assolir..
2. Treballar en un context de responsabilitat social..

Continguts

Continguts temàtics
1. Definició i fets diferencials de l'empresa familiar.
2. Objectius de l'empresa familiar a curt i llarg termini.
3. Família i empresa
4. Finançament i creixement
5. Professionalització de la gestió
6. Organs de govern
7. Successió a l'empresa familiar

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe teòrica Grup gran (G) La part conceptual de l'assignatura es desenvoluparà a la classe teòrica.

Classes pràctiques Classe pràctica Grup mitjà (M) Es faran exercicis i exemples basats en els conceptes estudiats a les classes
teòriques.

Avaluació Avaluacions Grup mitjà (M) Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament.

Avaluació Examen final Grup gran (G) Avaluació dels coneixements adquirits.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Treball individual Preparació individual dels conceptes del curs.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classe teòrica 22 0.88 14.67
Classes pràctiques Classe pràctica 18 0.72 12
Avaluació Avaluacions 3 0.12 2
Avaluació Examen final 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Treball individual 105 4.2 70

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Avaluacions

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament.
Criteris d'avaluació L'alumne que es presenti a la convocatòria extraordinària conservarà la nota obtinguda a la prova, i ponderarà

un 20 % a la qualificació final.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Avaluació dels coneixements adquirits.
Criteris d'avaluació L'examen final inclou tot el material impartit al llarg del curs. Així doncs, el material del curs demanat a

les proves individuals, el que ha format part dels exercicis i dels treballs, les lectures recomanades al llarg
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del període d'avaluació contínua, etc. també forma part del material del curs que s'ha d'estudiar de cara a
l'examen final.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Treball individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Preparació individual dels conceptes del curs.
Criteris d'avaluació Els alumnes hauran de respondre qüestionaris sobre les sessions amb empresaris familiars convidats. Aquesta

activitat inclou, a més de l'assistència a les exposicions a classe del empresaris dels seus casos, respondre
a un qüestionari previ sobre les característiques del grup familiar i posterior sobre algun aspecte d'interès
econòmic de la sessió.

Els alumnes també hauran de respondre qüestionaris sobre les classes teòriques.

L'alumne que es presenti a la convocatòria extraordinària conservarà la nota obtinguda als exercicis i treballs,
i ponderarà amb el mateix pes a la qualificació final (un 40% de la nota).

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Tot el material didàctic del curs es penjarà a la pàgina web de l'assignatura a Campus Extens.

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

Altres recursos


