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GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS

110040 - LOGÍSTICA SECTORIAL AUTOMOCIÓ

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Jesus Ezequiel Martínez Marín
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 5
Professorat: 

Valeria Bernardo  <vbernardo@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà

Les classes es fan en castellà, però durant les mateixes es faran servir documents (articles, videos, manuals de referència) en català i anglès.

Competències que es treballen

Específica

Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els 
negocis marítims

Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

Bàsiques i Generals

Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les als assumptes a resoldre

Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses

Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment,  les idees, projectes, normes i decisions utilitzant adequada i oportunament la diversitat de 
mitjans disponibles

Descripció

L'assignatura s'ha dissenyat per impartir als alumnes tots els elements destacables de la logística de l'auomòvil des del començament de la industria fins a 
l'actualitat. S'introdueix als diferents sistemes de producció de la industria; al transport d'automòbils via terrestre i marítima; a la gestió de la cadena de 
subministraments i a l'avaluació de costos i optimització en la logística de l'automòbil. Així mateix, s'analitzen les tendencies actuals i els reptes als quals 
s'enfronten les automotrices.   

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i 
recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge
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En acabar el curs, els i les alumnes han de conèixer en profunditat:

els models de producció i gestió de la cadena de la indústria d'automoció
la importància i logística del transport via  terrestre i marítima
la regulació aplicable
les tendencies actuals en la industria d'automoció

Metodologia de treball

Sessions teòriques: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor.
Sessions pràctiques: Sessions de classe en les que es resoldran activitats.

Continguts

Tema 1: Introducció a la logística de l'automòbil. 
Components
Evolució histórica
El sector de l'automòbil. Món, Europa i Espanya

Tema 2: De la producció en masa al Lean Management.  
Evolució histórica models de gestió de la producció 
La producció en sèrie
El sistema de producció Toyota- Lean Management
Diferències entre els dos models

Tema 3: Gestió de la cadena de subministraments d'automòbils 
Cadena de subministraments: actors
Estratègies Build To Stock and Order-driving planning
Modularidad i implicacions
Casos d'estudi  
Localització i estratègies d'expansió.
Costos i optimització en la logística de l'automòbil

Tema 4: Transport d'Automòbils via terrestre i marítima 
Transport marítim (Ro-Ro)
Transport per carretera
Transport ferroviari

Tema 5: Normatives aplicables a la indústria 
Harmonització internacional
Reglamentació Europea i Espanyola
Àrees d'interès regulatori: seguretat, medi ambient i reutilització

Tema 6: Tendències i estratègies actuals en logística de l'automòbil 
Tendències actuals
El vehicle elèctric
El vehicle autònom

 

Activitats d'aprenentatge

Durant les sessions teòriques es facilitaran materials per discutir casos d'estudi. 
Els estudiants hauran de fer activitats a casa que es corregiran a classe

 

Sistema d'avaluació

Examen final: representa el 50% de la nota final

Activitats: representen el 20% de la nota final

Treball grupal: representa el 20% de la nota final

Examen tipus test: representen el 10% de la nota final

 

Per tal de poder configurar la nota amb el seguiment de l’avaluació continuada s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts a les activitats  i de 
5 punts al examen final.  L'avaluació contínua no es pot recuperar. Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de 
recuperació. 
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