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Objectius
Facilitar als alumnes la comprensió del fenomen de l'empresa familiar com a expressió d'un concepte
d'empresa i d'empresari, i una forma genuïna de creació i gestió empresarial.
Explorar i conèixer les diferents configuracions i trets específics en les diferents etapes que conformen la
vida i evolució d'aquests tipus d'empreses, i l'impacte que tenen en la seva gestió.
Familiaritzar els alumnes amb les eines i instruments més utilitzats en la gestió de les empreses
Familiars.
Reflexionar sobre el paper i pes que tenen les empreses familiars a la nostra societat.
Competències
Competències Bàsiques
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social,
científica o ètica.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències Generals
G2 - Mostrar capacitat d'adaptació a contextos i realitats empresarials i socials canviants en el marc d'un
entorn global.
Competències Transversals
T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant
inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal
acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap
al desenvolupament professional.
Competències Específiques
E1 - Analitzar i comprendre el funcionament del mercat, nacional i internacional, per a la presa de
decisions empresarials.
E4 - Dissenyar, planificar, comunicar i avaluar diferents plans relacionats amb l'empresa i les seves
diferents àrees funcionals orientades al desenvolupament d'iniciatives empresarials emprenedores,
mitjançant la llengua pròpia o una llengua estrangera.
E6 - Resoldre diferents situacions que afecten l'empresa, en general, a les societats mercantils, en
particular, i la contractació mercantil, en coherència amb les bases del dret i amb el marc legislatiu
vigent.

Resultats d’aprenentatge
2. Resol la gestió fiscal de la Pime amb les seves especificitats.
3. Aplica correctament sistemes d'informació a la gestió empresarial.
4. Distingeix i analitza els fonaments de la gestió empresarial i determinants estratègics.
5. Avalua els canvis en l'entorn empresarial i la necessitat de noves estratègies.
8. Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i
responsabilitat.
9. Resol problemes i situacions pròpies del compliment professional amb actituds emprenedores i
innovadores.
10. Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar.
11. Aplica els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de
problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús
d'idees creatives i innovadores.
12. Identifica les seves pròpies necessitats formatives i organitza el seu propi aprenentatge amb un
alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos.

Continguts
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1
2
3
4
5
6
7

Introducció a l'empresa familiar
Interrelació dels sistemes família-empresa
La gestió de l'empresa familiar
Empresa familiar i societat
Empresa familiar i comportament organitzatiu
La continuïtat de l'empresa familiar
Canvis en l'estructura de la propietat

Activitats formatives
Exposició magistral professor
Visualització de vídeos i conferències
Simulacres, jocs, dinàmiques, role play, dramatitzacions
Debats, col·loquis, converses o grups de discussió
Estudi de cas, supòsit pràctic, casos clínics
Exàmens i proves
Preparació individual de proves. Estudi personal de contingut
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
Confecció de portafolis, memòries, projectes, diaris reflexius
Realització d'activitats o exercicis d'aplicació

Avaluació de l’assignatura
Sistemes
d’avaluació
Observació de
participació

Detall
de
avaluatives

les

activitats

%

Recuperable

5%

No Recup.

30%

No Recup.

Proves especifiques Prova 1. Llibre
d’avaluació:
Prova 2. Nota mínima de 4
exàmens.

15%
25%

Recuperable
Recuperable

Realització
de Treball 1.
treballs o projectes

25%

No Recup.

Seguiment
treball realitzat

la

del Informe de seguiment.

Bibliografia
Bibliografia bàsica

Casillas Bueno, J. C., Díaz Fernández, C., Rus Rufino, J. I., i Vázquez Sánchez, A. (2014). La gestión de la
empresa familiar: conceptos, casos y soluciones (2a ed.). Madrid: Paraninfo. Troba’l a la biblioteca:
http://cataleg.upc.edu/record=b1509587~S1*cat
Corona Ramón, J. F. (Ed. . (2005). Manual de la empresa familiar. Barcelona: Deusto.
Gersick, K. E., Davis, J. A., i Lansberg, I. (1997). Empresas familiares: generación a generación. México:
McGraw-Hill. Troba’l a la biblioteca: http://cataleg.upc.edu/record=b1509592~S1*cat
Leach, P. (2012). La empresa familiar. Buenos Aires: Granica. Troba’l a la biblioteca:
http://cataleg.upc.edu/record=b1427450~S1*cat

Bibliografia recomanada

Bernadich Marquez, M. (2015). The creation of family firms in Catalonia: an institutional approach.
Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat de http://hdl.handle.net/10803/313458
Tarragona Coromina, J. (2018). Continuar? Vendre? Tancar?: apunts d’un empresari familiar. Barcelona:
Profit Editorial.

