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Què fem a l’especialitat de Sistemes d’Informació?

- El mateix que a la resta d’especialitats:

- Proporcionar solucions centrades en TIC.
- TI, EC : Solucions basades en

Infraestuctura i Software associat

- ES, COMP : Solucions basades

en Software

- SI: Solucions TIC basades en la informació com a recurs 

per a les empreses
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SI i Negoci/Empresa

Implantació de 
Tecnologies

Mètodes I Tecnologia
Software
Infraestructura
de sistemes
Hardware i
Arquitectura Ordinadors

DESENVOLUPAMENTTeoria
Principis
Innovació

Pràctica
Desplegament
ConfiguracióAplicatTeòric



Operacions i Transaccions

Presa de Decisions
i Gestió

Direcció i 
Estratègia

ORGANITZACIO / EMPRESA



Activitats
Decisions
Persones
Informació / Dades
Processos ineficients
Necessitats millora



Potencial
Automatització
Eficiència
Oportunitats
Valor estratègic
Innovació

Hardware

Software

Communications





Puc fer aquest rol?

- Conec com l’empresa usa la informàtica i les 
necessitats de tecnologia TIC i de SI que té?

- Conec les possibilitats, potencial i característiques 
del software, eines, tecnologies TIC?

- Sóc capaç de diagnosticar les necessitats del negoci 
i aportar-hi solucions tecnològiques?

- Ho pot fer un altre?



Quins SI s’utilitzen a l’empresa

Pel dia a dia (operacions, transaccions): 
ERP, SCM, CRM, e-commerce, WMS, ...
comunicacions i colaboració

Intel·ligència i presa decisions (gestió i direcció):
BI, DSS, EIS

Software estàndard que cal:
adaptar i personalitzar
implantar i integrar

Serveis en el Cloud



Desenvolupament

- per integració de sistemes
- per ampliacions i millores
- per nous mòduls dins sistemes existents
- per personalització de sistemes a l’empresa
- per incorporar nous avanços tecnològics

Cal:
- identificar necessitats 
- triar quin especialista tècnic ho pot fer
- decidir quina tecnologia escollir
- definir i gestionar el projecte
- coordinar equips per a la seva realització



Provisió de SI a l’empresa:

- Desenvolupament a mida quasi inexistent
- Subcontractació (Software, Tecnologia, Serveis, ...)
- Compra software estàndard o Serveis (Cloud, ...)
- Integració (inter/intra empresa) de SI

Cal:
- Saber quin sistema necessito
- Selecció proveïdors de software, serveis, infraestructura, ...
- Avaluació d’alternatives (proveïdors, software, tecnologia, ...)
- Recomanació i contractació de candidats
- Coordinar la implantació



Innovació i Millora

- Usar els SI per millorar els processos empresarials:
- automatització (e-Commerce, Robòtica, Indústria 4.0)
- presa de decisions (Big Data, Business Intelligence, IA)
- innovació en l’ús de la informació (Transformació Digital)

- Saber avaluar impacte de noves TIC a les empreses
- Planificació estratègica de SI (Nous Projectes)
- Vetllar per la alineació entre  negoci i SI
- Viabilitat de projectes empresarials basats en SI
- Competitivitat empresarial a través dels SI



Perfil professional de SI

La informàtica és una eina a aplicar en un 
context empresarial per a resoldre problemes, 
aportar millores i innovar amb l’ús de la 
informació.

Las empreses necessiten:
- menys perfils tècnics especialitzats (pel 

desenvolupament de software i hardware)
- més enginyers informàtics amb visió 

global i integrada de les oportunitats i l’ús de 
la informàtica en l'àmbit empresarial (Negoci 
i Tecnologia) i gestió de projectes.

Enginyer informàtic especialista en SI té futur 
molt ampli i no limitat a empreses del sector 
tecnològic.



Obligatoria

Complementaria

DSIER

NE

PSI

ABD VPE

EDO

CAIM MI

IO
SIO

ADEI

TFG

OrganitzacióAnàlisi Dades / Decisions Sistemes Informació

Projectes



Metodologia Docent

Discussió de casos i articles

Presentacions d’estudiants

Debats

Treball en grup

Qüestionaris <-> Exàmens

Pràctica amb SI empresarials

Conferències i Visites externes
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Obligatoria

Complementaria

CAIM

IO

ADEI

Anàlisi Dades / Processos
Anàlisi de Dades i Explotació de la Informació
(ADEI)
Tècniques d’anàlisis de dades dels SI per a donar 
suport als processos de presa de decisions.

Cerca i Anàlisi d’Informació Massiva (CAIM)
Algoritmes i tècniques per a la cerca i anàlisi 
d’informació textual a la web i a les xarxes socials 
d’interès der l’empresa.

Investigació Operativa (IO)
Models per la anàlisi i la resolució eficient de 
processos de presa de decisions



Obligatoria

Complementaria

Enginyeria de Requisits (ER)
Tasques i estratègies per a determinar “quin” 
sistema cal construir.

Disseny de Sistemes d’Informació (DSI)
Arquitectures i metodologies de 
desenvolupament i Alternatives d’adopció de SI 
(Integració, Outsourcing, Selecció, ...)

SI a les Organitzacions (SIO)
Funció i tipologia dels SI intra-organitzacionals

Negoci Electrònic (NE)
Sistemes de Comerç Electrònic i SI inter-
organitzacionals (CRM, SCM, ...)

Administració de Bases de Dades (ABD)
Conceptes per a l’administració de dades i 
bases de dades a l’organització

DSIER

NE

ABD

SIO

Sistemes Informació



Obligatoria

Complementaria

Viabilitat de Projectes Empresarials (VPE)
Tècniques d’anàlisis de la viabilitat d’un nou 
projecte, producte, empresa. Definició d’un Pla de 
Negoci associat.

Màrqueting per Internet (MI)
Elaborar un plan de màrqueting digital, utilitzant les 
eines i tècniques basades en internet (SEO, SEM, 
usabilitat i conversió, analítica digital, email, xarxes 
socials, ...)

Estratègia digital de l’Organització (EDO)
Alinear les TIC amb l’estratègia de l’organització. 
Conèixer els principals serveis i eines TIC per 
donar suport a les àrees funcionals de l’empresa i 
construir els SI.

VPE

EDO

MI

Organització



Obligatoria

Complementaria

Projecte de Sistemes d’Informació (PSI)
Assignatura tipus Projectes orientada a la elaboració 
del Pla de Sistemes d’Informació d’una empresa i el 
Pla de desenvolupament de projectes.

Treball Final de Grau (TFG)

PSI TFG

Projectes



Q2-Q4

Q6
Q7

Q5

Pre-requisit

Co-requisit

Obl. Grau

Compl.. a SI

Obl. a SI

Q8
Treball Fi de Grau 

(TFG)

NE
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VPE MI EDO ABDPSI



Pre-requisit

Co-requisit

Obl. Grau

Compl.. a SI

Obl. a SI

Proposta

Treball Fi de Grau 
(TFG)

NE

PE

BD
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DBD

Incompatibilitat



Treball en pràctiques a 
l’empresa

Competències tècniques de l’especialitat:

• Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que 
puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament
en la formació dels usuaris.

• Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a 
satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius
de forma efectiva.

• Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als
aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.

• Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes
d'informació i de comunicació.



Oferta de lloc de treball de Director/a de Sistemes d’informació (InfoJobs.net)

La seva missió serà gestionar tots els sistemes d’informació que donen funcionalitat a totes les àrees de l'empresa .

Les principals funcions seran:

• Participar en les decisions estratègiques de la companyia que afecten els sistemes d’informació i vetllar per 
l'alineament entre el negoci i els recursos en tecnologies de la informació de l'empresa .

• Assegurar la comunicació entre l'àrea de tecnologia i les àrees de negoci i suport de la companyia. Vetllar per 
l'establiment d'instruments que permetin canalitzar de forma eficaç les necessitats dels clients interns .

• Definir i executar el pressupost del seu departament , avaluant i establint les prioritats en les inversions .
• Mantenir relacions amb proveïdors/es de la indústria (fabricants de hw., fabricants de sw., firmes de consultoria, 

proveïdors/es de serveis, empreses de selecció )
• Responsabilitzar-se al més alt nivell dels projectes d'implantació d'aplicacions i dels projectes de posada en 

marxa d'infraestructura tecnològica .
• Organitzar els recursos humans del departament definint cadascun dels rols i escollint les persones adequades per 

exercir les funcions de cada lloc
• Proveir pressupostos estimatius de curt i llarg abast .
• Recomanar noves aplicacions o modificacions de les aplicacions actuals .
• Informar a la direcció sobre el progrés en els projectes de desenvolupament del departament , la utilització de 

recursos i l'acompliment de Projectar els requeriments de recursos del departament incloent personal , equip i 
instal·lacions amb els costos associats .

• Dirigir programes de desenvolupament professional i formació del personal .
• Avaluar nous desenvolupaments tècnics/es des de la perspectiva dels plans de l'organització i els seus objectius .
• Supervisar la selecció de proveïdors/es.
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DIRECCIO:

Estan ‘alineades’ les estratègies de negoci i la de SI?
Com flueix la informació dins de l’organització?
Quin impacte tenen els SI en l’assoliment dels objectius empresarials?
Quin és l’estat de salut dels SI?
Què fan els competidors amb TIC?
Quines noves TIC i estratègies de SI estan apareixent al mercat?

TECNOLOGIA:

Quins tipus de SI hi ha l’empresa (ERP, SCM, CRM, CMS, BI, DSS, ...)?
Arquitectura de SI de l’empresa (Cloud, Web, Intranet, Serveis, ...)
Com es gestionen les dades (BD, Big Data, DW, ...)?
Integració amb altres sistemes externs (Admin, Clients, Proveïdors, ...)
Innovació en l’ús de les TIC?
Quin suport donen els SI a l’assoliment de l’estratègia de negoci?
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