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RESUM
Aquest mòdul pretén capacitar a l'estudiant per a extraure tota la informació rellevant de les dades
existents en l'empresa. Açò comprén diverses matèries com són tecnologies de la informació,
estadística i bases de dades. A partir d'aquestes tres matèries es formen els continguts d'aquest mòdul.
Com a primer aspecte fonamental, es tracta l'adquisició i tractament de les dades. La difusió i
disponibilitat de les tecnologies de la informació han suposat la possibilitat de processar volums cada
vegada majors d'informació. En l'actualitat, qualsevol empresa, institució, etc., independentment del seu
àmbit de treball o actuació adquireix i processa ingents quantitats d'informació. Per això, resulta
imprescindible conéixer les ferramentes més eficaces que permeten adquirir, emmagatzemar i
processar la informació amb què treballa una empresa o organització i que amb posterioritat ajudaran en
la presa de decisions.
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Tot professional amb responsabilitat en la planificació i gestió de processos empresarials ha de posseir
uns coneixements bàsics de la tecnologia de bases de dades, coneixements que li permeten tant
d'avaluar les possibilitats de les mateixes, com desenvolupar xicotetes bases de dades i aplicacions que
li permeten explotar la informació en elles contingudes. Una vegada la informació està adquirida, és
necessari analitzar la mateixa, per mitjà del recurs a tècniques estadístiques. A partir de Bases de
Dades, fitxers Excel o fitxers plans amb dades, es fa necessari el poder dur a terme un estudi estadístic,
tant a nivell descriptiu com a nivell inferencial. En aquest mòdul es proporcionarà a l'alumne una
formació bàsica en aquests aspectes. L'anàlisi estadística de la informació és necessària com a pas
previ a la presa de decisions. Una vegada l'alumne és capaç d'estructurar grans quantitats de dades, de
realitzar consultes sobre els mateixos i de filtrar tota l informació rellevant, queda encara el treball
d'estudiar eixes dades per a extraure informació útil. Mesures descriptives com les mitjanes, variances,
taules de freqüències, histogrames i representacions gràfiques representen un afegit molt important als
resultats de les consultes en grans bases de dades. En un segon pas, a partir de les dades, que es
podrien considerar variables obtingudes per mostreig a partir d'un univers de dades potencialment infinit,
l'alumne ha de ser capaç de realitzar, a partir d'aquestes mostres, una completa inferència. Anàlisis
estadístiques, principalment d'una variable per a poder inferir les mitjanes poblacionals, anàlisi de la
variança, regressió i anàlisi de dades categòriques són ferramentes de gran utilitat per a arribar a tindre
una comprensió més clara dels grans conjunts de dades amb què treballen les empreses de l'entorn
socioeconòmic actual.
Una vegada es disposa de la informació i dels resultats de l'anàlisi estadística, és necessari veure com
tota esta informació, de gran utilitat, s'aplica i utilitza d'una manera eficaç i eficient dins del context de
l'empresa. Per a això este mòdul té una tercera matèria que versa sobre l'ús de les tecnologies de la
informació i les comunicacions (TIC) com a suport al directiu. El panorama socioeconòmic actual ve
marcat pel procés conegut per la globalització dels mercats. Aquesta globalització es produeix
principalment per la millora de les comunicacions i els transports, en la qual cosa ha influït enormement
el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) que ha permés la
comunicació instantània i permanent entre els distints països del planeta, possibilitant l'intercanvi
d'idees, de coneixements, de cultures i creant així una visió econòmica global. Les TIC han convertit la
Societat Industrial dels segles XIX i XX en la Societat de la Informació, passant del món analògic al
digital, de la informació escassa a la saturació d'informació, dels negocis basats en productes als basats
en servicis i tot això en un entorn multicultural i obert.

CONEIXEMENTS PREVIS
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits

COMPETÈNCIES
2237 - MU Planificació i Gestió de Processos Empresarials
- Ser capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una
informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Saber comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics
especialitzats i/o no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Saber treballar en equips multidisciplinaris reproduint contextos reals i aportant i coordinant els propis
coneixements amb els d'altres branques i intervinents.
- Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir i extreure'n les
conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
- Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els
seus coneixements, propostes i posicions.
- Tenir una actitud proactiva davant dels possibles canvis que es produeixin en la seva tasca
professional i / o investigadora.
- Ser capaços d'integrar-se en equips, tant en funció de directius o coordinadors com a funcions
específiques acotades i en funcions de suport al propi equip o altres.
- Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran manera autodirigit o autònom. Ser capaç d'abordar problemes nous amb noves
ferramentes al llarg de la vida professional.
- Desenvolupar l'habilitat de gestionar la informació, amb especial èmfasi en la informació quantitativa.
Dissenyar adequadament el procés d'adquisició i tractament de les dades.
- Proposar i/o identificar noves tecnologies i avaluar el seu possible impacte sobre els processos
actuals.
- Desenvolupar una perspectiva sistèmica de cara a la resolució de problemes i la presa de decisions
en l'àmbit empresarial, fomentant la capacitat per a descompondre en parts, sense perdre la visió
global tenint en compte les interrelacions en les partes..
- Capacitar a l'alumne per a buscar de forma activa informació rellevant sobre l'entorn i la seua pròpia
empresa, utilitzant diferents fonts i procediments.
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- Desenvolupar en l'alumne les habilitats tècniques i analítiques necessàries per a la presa de
decisions, amb informació complexa i incompleta, la qual cosa constituïx l'element central de
l'activitat directiva.
- Fomentar la creativitat a l'hora d'afrontar la resolució de problemes complexos, i la capacitat per a
avaluar les implicacions que les alternatives dissenyades poden tindre sobre els diferents actors
implicats.
- Gestionar arxius i sistemes de gestió d'arxius, seleccionant les tecnologies més coincidents a les
necessitats.
- Obtindre inferències i conclusions estadísticament rellevants a partir d'una font de dades.
- Conéixer l'oferta de ferramentes i solucions TIC existents i l'impacte de la seua implantació en
l'empresa.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Al finalitzar el procés d'ensenyança-aprenentatge l'estudiant haurà aprés a:
1: Recopilar, analitzar i prendre decisions sobre conjunts de dades.
2: Conéixer i emprar els conceptes i tecnologies de bases de dades en els seus tres aspectes
fonamentals: disseny, utilització i funcionament.
3: Emprar el llenguatge estàndard de consulta i interacció amb bases de dades (SQL) .
4: Entendre el funcionament intern dels sistemes de gestió de bases de dades.
5: Seleccionar tecnologies actuals de bases de dades d'acord amb les seues necessitats.
6: Interactuar tant amb bases de dades personals com amb sistemes de gestió de bases de dades
empleades en l'àmbit empresarial.
7: Extraure informació de les bases de dades realitzant consultes bàsiques i avançades.
8: Obtindre una anàlisi estadística descriptiva completa a partir d'una font de dades.
9: Caracteritzar i modelizar estadísticament una font de dades.
10: Conéixer les metodologies d'implantació de les TIC en les empreses.
11: Conéixer les metodologies d'ús de les TIC en l'empresa.
12: Conéixer l'impacte de la implantació de les TIC en l'empresa.
13: Conéixer els avantatges de la implantació de les TIC en l'empresa.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Bases de dades
1. Introducció a la tecnologia d'arxius i sistemes de gestió d'arxius, sistemes de gestió de bases de
dades i la seua evolució.
2. Model relacional, disseny de bases de dades i teoria de la normalització.
3. Consulta i explotació de bases de dades.
4. Administració, seguretat i legislació de bases de dades.
5. Desenvolupament d'aplicacions sobre bases de dades.
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2. Anàlisi de dades
1. Estadística descriptiva
2. Regressió
3. Estudi d'una mitja poblacional
4. Comparació de dos mitges poblacionals
5. Anàlisi de la varianza
6. Anàlisi de dades categòriques

3. TICs en l'empresa
1. Tecnologies de suport a la comunicació personal interna i externa.
2. Tecnologies de suport a la formació dels treballadors.
3. Tecnologies de suport a la gestió empresarial.
4. Tecnologies de suport a la presa de decisions.
5. Tecnologies de millora de la presència en Internet.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Prácticas en aula
Seminarios
Tutorías regladas
Elaboración de trabajos en grupo
Elaboración de trabajos individuales
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Hores
20,00
1,50
0,50
8,00
8,00
5,00
4,00
10,00
5,00
6,00
68,00

% Presencial
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
-Lección magistral participativa
-Discusión en grupo, debate, etc.
-Elaboración de reflexiones
-Prácticas de aula: aplicaciones de la teoría, estudios de casos, solución de problemas, uso de pruebas
e instrumentos
-Trabajo en grupo
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AVALUACIÓ
-Actividades Aprendizaje: Informe de las actividades de aprendizaje realizadas en clase. Para realizar
los informes el alumno utilizará el texto de referencia y apuntes de clase.
-Trabajo en grupo: El trabajo en grupo consistirá en analizar la participación de los padres en un centro
educativo tomando como referencia diferentes investigaciones explicadas en clase.
-Recensión de un monográfico relacionado con alguno de los temas del programa de
la asignatura.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Cánovas,P., Sahuquillo, P. (2014) Familias y menores: retos y propuestas educativas. Valencia,
Tirant lo Blanc
- Comellas,Mª J.( Coord) (2013) Familia, escuela y comunidad. Un encuentro necesario. Barcelona,
Octaedro.
- Gónzalez,Ó. ( 2014 ) Familia y escuela. Escuela y familia. Guía para que padres y docentes nos
entendamos. Bilbao, Desclée de Brouwer.
- Martínez Torralba, M. A. y Vásquez-Bronfman, A. (2006) La resiliencia invisible: infancia, inclusión
social y tutores de vida. Barcelona, Gedisa.

Complementàries
- Aguilar, Mª C. (2001) Concepto de sí mismo. Familia y escuela. Madrid, Dykinson.
- Barudy,J., Dantagnan, M. (2006) Los buenos tratos a la infancia. Barcelona, Gedisa
- Bolívar, A. (2006). "Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común". Revista de
Educación. Nº 339, 119-146 (Enlace en Internet:
http://www.revistaeducacion.mec.es/re339/re339_08.pdf).
- Cánovas,P.,Sahuquillo,P. (2007) La mediación familiar en López,R (Coord.) Las múltiples caras de la
mediación. Valencia, Universitat de Valéncia. 119 145.
- Cánovas,P.,Sahuquillo,P. (2010) Educación y diversidad familiar: aproximación al caso de la
monoparentalidad. Educatio Siglo XXI. 28,1, 109-126.
- Cava, M.J y Musitu, G. (2002). La convivencia en la escuela. Barcelona: Paidós.
- Císcar, E.; Martínez, C.; Cánovas, P.; Sahuquillo, P. et al (2009) Orientación Familiar. De la
capacidad de la funcionalidad. Valencia, Tirant Lo Blanch.
- Comellas,Mª J. (2009) Familia y escuela. Compartir la educación. Barcelona, Gráo
- Forest, C., García Bacete, F. (2006) Comunicación cooperativa entre familia y escuela. Valencia,
Edicions Culturals Valencianes S.A.
- García Bacete, F. (2003) Relación escuela-familia: un reto educativo. Infancia y aprendizaje,
26,4,425-437
- González-Anleo, J. y Blanco, R. (2007). Familia y escuela: diagnóstico del sistema educativo. INCE,
Volumen 6.
- Hernández Prados, M.A. y Lopez Lorca, H. (2006). "Análisis del enfoque actual de la cooperación
padres y escuela". Aula Abierta., 87, 2006, pp.3-26
- Marí-Klose et al.(2010) Infancia y futuro. Nuevas realidades, nuevos retos. Barcelona, Fundación la
Caixa
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- Martínez González, R.A., García Bacete, F.(2006) La relación entre centros escolares, las familias y
entornos comunitarios como factor de calidad de la educación de menores y adultos. Cultura y
educación, 18,3-4, 2006, 213-218
- Martínez, R.A., Pérez, H. (2004) Evaluación e intervención educativa en el campo familiar en Revista
Española de Orientación Psicopedagógica, 15, 1, 89-104
- Perrenoud, P. (2008). Informar e implicar a los padres (cap.7). Diez nuevas competencias para
enseñar. Barcelona, Graó. (pp. 93-106).
- Romero, Mª J. (2010) Familia y escuela. Madrid, Wanceulen
- Valdividia, J.J. (2008). La acción tutorial con las familias. La acción tutorial en la Educación
Obligatoria. Madrid, Logos (pp.105-127).

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
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