
Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 11621 - Control i Avaluació de la

Gestió en les Empreses Agràries
Grup Grup 1, 2S
Guia docent B
Idioma Català

1 / 5

Data de publicació: 20/09/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1132:18 de 08/07/2016

Identificació de l'assignatura

Assignatura 11621 - Control i Avaluació de la Gestió en les Empreses Agràries
Crèdits 0,72 de presencials (18 hores) 2,28 de no presencials (57 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 2S
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Joan Simonet Pons 16:30 18:15 Dilluns 15/02/2016 18/04/2016 aula

Contextualització

Control i Avaluació de la Gestió en les Empreses Agroalimentaries pretén descriure i explicar el concepte
"Explotacio Agrària" com el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular en l'exercici de
l'activitat agrària, primordialment amb finalitats de mercat, y que constitueix en sí mateixa una unitat técnico-
econòmica. Es veurà com aquest concepte genèric es desenvolupa baix diferentes fórmules i estructures de
gestió, alguna d'elles exclusiva de les Illes Balears, analitzant les seves peculiaritats i formes de control.

Els estudiants hauran de profunditzar en la realitat del sector agrari productiu tant a nivell europeu com estatal
i el balear. Analitzaran les seves dimensions, la seva problemàtica i les seves oportunitats per poder realitzar
una correcta lectura i analisi del funcionament de les empreses agràries. Hauran d'aplicar coneixements teòrics
que hagin pogut adquirir anteriorment.

Requisits

Recomanables
Coneixements simples d'economia

Competències

Específiques
* CB7. Saber aplicar coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous

o poc coneguts dins de contextes més amplis. CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se
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a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui
reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.
CB9. Saber comunicar les seves conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera
clara i sense ambigüitats. E12. Coneixements adequats i capacitat per a desenvolupar i aplicar tecnologia
pròpia en els llenguatges i tècniques pròpies de l'organització i direcció de l'empresa agroalimentària. E15.
Coneixements adequats i capacitat per a desenvolupar i aplicar tecnologia pròpia en la gestió logística a
l'àmbit del sector.

Genèriques
* G1. Capacitat per a planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius

desenvolupats en el sector agrari i a la industria agroalimentària, en un marc que garantitzi la competitivitat
de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament
sostenible del medi rural. G4. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes
plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de forma
eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector
agroalimentari. G5 Capacitat per a transmetre els seus coneixements i conclusions dels seus informes,
utilitzant els mitjans que la tecnologia permeti tenint en compte els coneixements del públic receptor..

Transversals
* BÀSIQUES: CB7. Saber aplicar coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en

entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis. CB8. Ser capaços d'integrar coneixements
i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o
limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus
coneixements. CB9. Saber comunicar les seves conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una
manera clara i sense ambigüitats..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. L'explotacio agrària

L'explotacio agrària: el conjunt de bens organitzats de forma empresarial, en l'exercici de
l'activitat agrària, amb finalitats de mercat. Tipus d'explotació. Base territorial. Elements de
l'explotació. Activitats complementàries. El Registre d'Explotacions Agràries. Les Unitats de
Treball Agrícola.

Tema 2. Models de gestio de les explotaciona agràries
Models propis del sector agrari: Societats Agràries de Transformació, Cooperatives Agràries,
la Societat Rural Menorquina, les Associacions de Productors. Els ingressos agraris.

Tema 3. La Produccio Agrària a les Illes Balears
Característiques. Volums. Problemàtiques. La insularitat.

Tema 4. Processos de producció a les explotacions agrícoles
Presa de decissions: Què?, Quant?, On? i Com?.

Tema 5. Decissions en les inversions.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Viabilitat econòmica del projecte. Factors urbanístics. Anàlisis dels costos de funcionament en
les explotacions agrícoles. Exemples reals.

Tema 6. Activitats de diversificació en el sector primari.
Formes de millorar la rendibilitat de les explotacions agràries. La Llei Agrària.

Tema 7. La Politica Agrària Comuna (PAC)
Les ajudes agràries.

Metodologia docent

El desenvolupament dels continguts de l'assignatura es realitzarà per una part en classes teòriques i l'altra
en sessions de caràcter més pràctic. Ambdós tipus estaran dirigides a la totalitat de l'alumnat. En el primer
bloc es presentaran les teoríes i detalls que componen els continguts de l'assignatura. En les classes pràctiques
s'exposaran exemples de problemes que l'alumne es podrà trobar en l'exercici de la professió.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Desenvolupament dels contiguts de cada tema. Exposició
del docent amb participació de l'alumnat amb preguntes i
comentaris

9

Classes pràctiques Grup gran (G) Exposició i desenvolupament de problemes i casos reals
semblants als que es podran trobar en l'exercici de la
professió. (inscripcio al s registres d'explotació agràries,
creacio d'una societat agrària, analisis de viabilitat, sol·licitud
de subvencions,...).Presentació a la classe de problemes
encarregats als alumnes pel seu analisi i discussió.

7

Altres Xerrades i
ponències

Grup gran (G) Ponencies de professionals del sector que dirigeixin empreses
agroalimentaries, amb la finalitat que l'alumnat pugui
conéixer de primera ma casos reals.

2

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

L'estudi per part dels alumnes dels contiguts exposats a les classes teòriques
i pràctiques per poder assimilar de forma correcta els coneixements
necessaris. La realització de treballs relacionats amb els problemes i
exemples exposats a les classes pràctiques

40
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treballs realitzats per grups petits de desenvolupament de problemes o
tasques exposats a les classes pràctiques.

17

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluacio d'aquesta assignatura es farà a partir de tres blocs de nota:

1.Participació activa en les classes teòriques i pràctiques per part dels alumnes.

2. En base a la presentació de les tasques i treballs encomanats als alumnes al llarg del curs. Uns seran
documentals i altres podran tenir una presentació oral davant la classe.

3. Una prova escrita on es combinaran preguntes curtes, problemes i temes de desenvolupament.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Desenvolupament dels contiguts de cada tema. Exposició del docent amb participació de l'alumnat amb

preguntes i comentaris
Criteris d'avaluació Participació activa dels alumnes a les classes. Preguntes, opinions i aportacions.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Exposició i desenvolupament de problemes i casos reals semblants als que es podran trobar en l'exercici de la

professió. (inscripcio al s registres d'explotació agràries, creacio d'una societat agrària, analisis de viabilitat,
sol·licitud de subvencions,...).Presentació a la classe de problemes encarregats als alumnes pel seu analisi i
discussió.

Criteris d'avaluació Participació activa dels alumnes a les classes. Preguntes, opinions i aportacions.

Percentatge de la qualificació final: 5%
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Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció L'estudi per part dels alumnes dels contiguts exposats a les classes teòriques i pràctiques per poder assimilar

de forma correcta els coneixements necessaris. La realització de treballs relacionats amb els problemes i
exemples exposats a les classes pràctiques

Criteris d'avaluació Prova escrita al final del semestre on es combinaran preguntes curtes, preguntes llargues de desenvolupament
i problemes semblants als realitzats al llarg del curs

Percentatge de la qualificació final: 45%

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Treballs realitzats per grups petits de desenvolupament de problemes o tasques exposats a les classes

pràctiques.
Criteris d'avaluació Presentació dels treballs encarregats al llarg del curs. Es valorarà la qualitat, la complexitat autoimposada per

l'alumne i les exposicions orals que s'hagin de fer per defensar-los.

Percentatge de la qualificació final: 45%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Alonso Sebastián, R, Serrano Bermejo, A. (2011). Economia de la Empresa Agroalimentaria. Madrid. Ed.
Mundi Prensa.


