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MÈTODE D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA MBA DE LA URV 
 
Avaluació dels objectius formatius 
 
L’avaluació del programa es per mòduls. Per determinar la nota global del MBA, s’aplicaran els 
pesos mostrats a la Taula I. És indispensable superar cadascun dels vuit mòduls per computar 
la nota global i obtenir la titulació d’MBA. 
 

Taula I. Pesos dels diferents mòduls del programa MBA en el mètode d’avaluació. 

# MÒDUL NÚMERO 
D’ECTS 

PES 
(%) 

1 Lideratge 20 22 

2 Màrqueting 9 10 

3 Persones 5 6 

4 Operacions i Logística 10 11 

5 Finances Empresarials 16 18 

6 Marc  Legal i Econòmic 5 6 

7 Emprenedoria 5 6 

8 Projecte Integrat 20 22 

  90 100 

 
L’avaluació dels mòduls 1-7 de la Taula I es fonamenta en: 
 

1. L’estudiant ha d’haver assistit com a mínim al 80% de les classes presencials del 
mòdul. En cas de no complir amb aquest requisit, l’estudiant pot recuperar hores de 
classe en el mòdul corresponent en una altra edició posterior de l’MBA. 

 
2. L’avaluació de cada mòdul consistirà en una combinació de dos elements: 1) proves 

individuals (proves objectives tipus test i/o preguntes de resposta curta i proves 
pràctiques) i 2) treballs sobre el projecte integrat. Cada element té un pes del 50% 
sobre la nota global del mòdul. El detall dels pesos de cada prova individual i treball 
sobre el projecte integrat el fixarà el coordinador del mòdul corresponent. Per poder 
calcular la mitjana, la nota mínima d’ambdós elements ha de ser de 4,0. 
 
En el cas que l’estudiant no pogués assistir a alguna prova presencial, aquest haurà 
d’avisar, amb una antelació mínima de 48 hores, al professor de l’assignatura, per 
correu electrònic i amb còpia a mba@fundacio.urv.cat, especificant el motiu de 
l’absència a la convocatòria de la prova. La recuperació de la prova tindrà lloc en una 
data a determinar pel professor. Si més d’un estudiant es troba en la mateixa situació, 
aquests hauran de posar-se d’acord per fixar una data i comunicar-la via e-mail a 
mba@fundacio.urv.cat, a fi de confirmar la disponibilitat de l’aula. En qualsevol cas, no 
podrà coincidir amb l’horari de classes corresponent a l’edició de l’MBA-URV que 
estiguin cursant. Si l’estudiant no pogués presentar-se a aquesta nova convocatòria, 
encara que fos per motius justificats, no podrà sol·licitar un nou examen.  

mailto:mba@fundacio.urv.cat
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3. Si no se supera un mòdul en la primera convocatòria, hi ha una segona i última 
convocatòria. Aquesta es dissenya en funció del rendiment particular de cada 
estudiant en les diferents proves i treballs, essent el responsable el corresponent 
coordinador del Mòdul. 

 
 
L’avaluació del mòdul 8, el Projecte Integrat, es resumeix en la taula II. 
 

Taula II. Resum de l’avaluació del Projecte Integrat. 

# Element 
d’avaluació 

Quan Qui Què Pes 
(%) 

1. Documentació 

(5 plans) 
30/10/2020 
a les 20.00 

Coordinadors 
de Mòdul 

Rigor, integritat i coherència 
interna de cada pla. 

50 

2. Presentació oral    20 

2.1 Material visual de 
suport 

13/11/2020 
a les 24.00 

Professor 
Presentacions 
Zen 

Missatge i disseny de les 
transparències. 

10 

2.2 Exposició 23 i 25 
/11/2020 

Tribunal Extern 
(Shark Tank) 

Capacitat per a convèncer. 10 

3. Defensa 23 i 25 
/11/2020 

Tribunal Extern 
(Shark Tank) 

Domini de la matèria. 
Coherència del projecte en 
el seu conjunt. 

30 

 
El detall de cada element d’avaluació del Projecte Integrat s’exposa a continuació: 
 

1. Documentació del projecte. Cada coordinador de Mòdul avaluarà el rigor, la integritat 
i la coherència interna del pla corresponent. 

 
 Coordinador del Mòdul de Lideratge (Pla de Gerència). 
 Coordinador del Mòdul de Màrqueting (Pla de Màrqueting). 
 Coordinador del Mòdul d’Operacions i Logística (Pla d’Operacions). 
 Coordinador del Mòdul de Persones (Pla de Persones). 
 Coordinador del Mòdul de Finances Empresarials (Pla Econòmic-Financer). 
 
Aquest element d’avaluació té un pes del 50% sobre la nota total del mòdul. Cada pla 
té el mateix pes per al còmput de la nota total. Cadascun dels cinc plans que 
constitueixen el projecte – Gerència, Màrqueting, Operacions, Persones i Econòmic-
Financer – ha de superar-se amb una nota de 5 como a mínim. Si la nota d’un pla o de 
varis plans és inferior a 5, l’equip passa a la segona convocatòria. 

 
2. Presentació oral i pública del projecte. Aquest element d’avaluació consta de dos 

productes: el suport visual de la presentació oral i l’exposició en sí. 
 

El professor de Presentacions Zen del Mòdul de Emprenedoria avaluarà el suport visual 
de la presentació. Aquest té un pes del 10% sobre la nota total del mòdul. Si no se 
supera la nota de 5, l’equip passa a la segona convocatòria. 
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Els membres d’un Tribunal Extern avaluaran l’exposició oral, la qual té un pes del 10% 
sobre la nota total del mòdul. La nota d’aquest element serà la mateixa per a tots els 
membres de l’equip. L’exposició tindrà una durada màxima de 20 minuts. 

 
El Tribunal Extern estarà format per professionals de l’empresa, preferentment 
partners de l’MBA, que no formen part del claustre de professors de l’MBA i que no 
tenen ninguna informació prèvia sobre els projectes i els respectius equips. Els 
integrants d’aquest tribunal seran especialistes en alguna de les àrees de gestió 
següents: 
 
 Àrea econòmic-financera. 
 Àrea de lideratge-sistemes de gestió. 
 Àrea de recursos humans. 
 Àrea d’operacions i logística. 
 Àrea de màrqueting. 

 
3. Defensa oral i pública del projecte. Els membres del Tribunal Extern avaluaran el 

domini dels continguts de l’MBA i la coherència del projecte en el seu conjunt. 
 

Els membres del Tribunal poden plantejar les seves preguntes o bé a l’equip, aleshores 
pot contestar qualsevol membre, o a algun integrant concret. Les preguntes podran 
ser sobre qualsevol aspecte del projecte. Per tant, s’ha de tenir molt en compte que, 
d’acord amb els requisits de l’aprenentatge cooperatiu, vegeu el document Project 
Charter, s’espera que tots els membres de l’equip dominin tots els continguts dels 
diferents plans.   

 
Aquest element d’avaluació té un pes del 30% sobre la nota total del mòdul. La nota 
d’aquest element serà la mateixa per a tots els membres de l’equip. La defensa tindrà 
una durada màxima de 25 minuts. 

 
Si no se supera el Projecte Integrat a la primera convocatòria, hi ha una segona i última 
convocatòria. 
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Avaluació de les competències transversals 
 
L’avaluació de les competències transversals, les quals es troben definides al Diccionari de 
Competències Alabart© (DCA), es duu a terme al  nivell 1 (auto-lideratge). Aquesta avaluació 
es basa en un procés de feedback 360 graus en el que participen els companys d’equip de 
projecte de l’MBA i persones externes al programa. Aquesta avaluació es realitza cap a finals 
del primer any acadèmic. 
 
A més, en el mòdul de Lideratge, i concretament en l’assignatura Lideratge Basat en 
Fortaleses, els estudiants intervenen en un procés d’introspecció exhaustiu en el que 
identifiquen le seves àrees de fortalesa i limitacions en els àmbits del lideratge i del 
management. 
 
L’avaluació de les competències transversals no s’inclou en l’expedient acadèmic. Es tracta 
d’una informació exclusivament per a l’estudiant i que pot tenir en compte per a crear els seus 
Plans de Desenvolupament Personal. 


