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ITINERARIS RECOMANATS PER A LA MATRÍCULA DE PRIMER CURS PER A
ESTUDIANTS QUE VULGUIN FER LA MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL
GRAU EN EMPRESA I TECNOLOGIA
La recomanació depèn dels estudis i preparació prèvia de l’estudiant, ja que algunes de les assignatures
de primer curs, especialment les quantitatives (matemàtiques I i II, estadística I) requereixen una certa
base prèvia a l’entrada a la Universitat, mentre que d’altres assignatures es poden cursar sense
necessitat de tenir cap tipus de coneixement previ.
També cal tenir en compte el nombre de crèdits a cursar (entre 30 i 42 ECTS, és a dir, entre 5 i 7
assignatures semestrals de 6 ECTS cada una). Per tant s’ha dissenyat més d’un itinerari possible:
ITINERARI 1
Segon semestre

Primer semestre
102173 Economia de l’Empresa
102151

Introducció a la Resolució de
Problemes i Disseny d’Algorismes

102196

Comptabilitat Bàsica

102154

Fonaments de Programació

102183 Dret Empresarial
En l’itinerari es barregen assignatures relacionades amb l’estudi de l’empresa i les que introdueixen els
algorismes i la programació informàtica. Té sentit perquè la introducció a l’algorísmia es fa a partir de
casos centrats en la gestió d’empreses. Cap d’elles necessita base prèvia específica. Si es vol afegir una
sisena assignatura, la 102143 (Economia Internacional) o 102120 (Estadística I) serien segurament les
més adients.
ITINERARI 2
Segon semestre

Primer semestre
102097 Matemàtiques I

102096

Matemàtiques II

102120 Introducció a l’Economia

102143

Economia Internacional (C/A)

102115

Estadística I

Inclou les assignatures bàsiques de matemàtiques i les relacionades amb l’estudi de l’economia en
general. Es convenient cursar 102097 i 102096, ja que la segona consolida els coneixements adquirits
a la primera. Si es vol agafar una sisena assignatura (per cursar 36 crèdits) es recomana triar la
102183 (Dret Empresarial).
Aquests dos itineraris de fet abasten tot el primer curs, de manera que es poden cursar en dos
cursos acadèmics consecutius.
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Són igualment factibles itineraris més “concentrats” en parts específiques del primer curs, que són
també complementaris si es volen cursar 30 crèdits per curs acadèmic els dos primers anys:

ITINERARI 3
Segon semestre

Primer semestre
102173 Economia de l’Empresa

102196

Comptabilitat Bàsica

102120 Introducció a l’Economia

102143

Economia Internacional (C/A)

102183 Dret Empresarial
En aquest cas, es prioritzarien les assignatures relacionades amb l’economia i l’empresa. Es convenient
cursar 102173 i 102196 el mateix curs acadèmic i també 102183. Si se’n vol agafar una sisena (36
crèdits), segurament la millor elecció seria triar la 102115 (Estadística I).
ITINERARI 4
Segon semestre

Primer semestre
102097 Matemàtiques I
102151

Introducció a la Resolució de
Problemes i Disseny d’Algorismes

102096

Matemàtiques II

102154

Fonaments de Programació

102115

Estadística I

Inclou les assignatures de caire quantitatiu i les d’introducció a l’algorísmia i a la programació
informàtica. Es convenient cursar 102097 i 102096 el mateix curs i igualment també triar el parell
102151 i 102154 per cursar el mateix any. Si es vol agafar una sisena assignatura (per cursar 36 crèdits)
es recomana triar la 102120 (Introducció a l’Economia), ja que es fan servir també eines matemàtiques
en el seu desenvolupament.

