
  
 

 

JOCS D’EMPRESA 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: Optativa diürn 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  SUSANA DOMINGO 
 Idiomes d’ impartició: Català o castellà en funció de l’audiència. 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

Jocs d'Empresa és una assignatura experiencial que 
simula un entorn global de competència entre 
empreses, en el qual els alumnes participants fan un 
paper actiu i dirigeixen aquestes empreses per equips. 
El professor crea l'entorn en el qual es desenvolupa 
l'experiència amb l'ajuda d'un model informatitzat de 
la realitat que es  simula.  
 
Com a metodologia docent, les simulacions 
empresarials son el millor exercici pràctic i amb major 
implicació per part dels alumnes. Les sessions son 
totalment participatives e interactives: en aquesta 
assignatura la proporció de classes magistrals en 
relació a les classes pràctiques es molt petita. 
 Els alumnes tenen la oportunitat de posar a la 
pràctica tots els coneixements que han anat adquirint 
al llarg de la carrera, de les diferents àrees funcionals i 
alhora veure les interrelacions que es generen entre 
elles.  
 
La simulació permet aplicar els coneixements de 
direcció estratègica, direcció d'empreses 
internacionals, màrqueting, recursos humans, logística, 
comptabilitat i finances. Per altra banda, la simulació 
permet el desenvolupament d’habilitats de 
comportament dins les empreses com són: el treball en 
equip, el lideratge, la negociació i la comunicació, 
entre d’altres. Per últim, la simulació permet la 
potenciació de competències transversals com són: 
l’anàlisi de situacions empresarials, capacitat de 
síntesi, la presa de decisions i tenir una perspectiva a 
llarg termini.  

 

 
 



  
 

 
 
 
 
2.- Competències 
 

A continuació enumerem les principals competències  generals i específiques que 
desenvolupa l’assignatura de Jocs d’empresa.  

Les competències instrumentals i sistèmiques relacionades amb la simulació son les 
enumerades a continuació: 

Competències generals Competències específiques 

Instrumentals 
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.  

2. Capacitat d’organitzar i planificar.  

3. Coneixements generals bàsics.  

4. Coneixements bàsics de la 
professió.  

5. Habilitats bàsiques de maneig de 
l’ordinador.  

6. Resolució de problemes.  

7. Presa de decisions.  

8. Habilitats de gestió de la 
informació (buscar i analitzar 
informació procedent de fonts 
diverses).  

 

 

Instrumentals 
1. Domini en la confecció d’una anàlisi de 
l’entorn d’una organització. 

2. Domini en la confecció d’un diagnòstic 
de la capacitat d’una empresa. 

3. Conèixer l’estructura formal d’un 
“business plan” y saber aplicar-la en 
situacions concretes i reals. 

4. Dominar els elements per presentar 
amb èxit productes innovadors dins o fora 
de l’organització. 

 

 

Les competències interpersonals relacionades amb la simulació son les enumerades 
a continuació: 



  
 

Competències generals Competències específiques 

Interpersonals 
 

1. Capacitat d’assumir el paper de 
la direcció d’empreses 

 

2. Capacitat de treball en equip 

 
3. Capacitat de compromís 
 

4.  Capacitat de saber escoltar, 
saber comunicar, etc. 

 

5. Capacitat de negociació 

 

 

Interpersonals 
 
1.Cooperar amb altres persones per 
interpretar situacions empresarials diverses, 
que se succeeixen durant la simulació, 
amb l’objectiu d’assolir objectius. 

 2. Prendre decisions respecte a cada 
situació de l’entorn de l’empresa i del seu 
estat intern amb una perspectiva de llarg 
termini. 

3. Comunicar, tant en privat com en 
públic, les conclusions de l’anàlisi de la 
situació, les decisions adoptades i les 
seves conseqüències.  

4. Negociar amb altres companyies les 
compra-vendes pertinents de productes, 
per exemple. 
 

 

Les competències sistèmiques relacionades amb la simulació son les 
enumerades a continuació 

Competències generals Competències específiques 

Sistèmiques 
1. Capacitat d’aplicar els 
coneixements en la pràctica.  

2.  Habilitats d’investigació.  

3. Capacitat per aprendre.  

4. Capacitat per adaptar-se a noves 
situacions.  

5. Capacitat per generar noves 
idees (creativitat).  

6. Lideratge.  

7. Coneixement de cultures i costums 
d’altres països.  

8. Iniciativa i esperit emprenedor.  

9. Preocupació per la qualitat.  

10. Motivació d’èxit.  

 

 

Sistèmiques 
1. Capacitat per desenvolupar un informe 
tant sobre l’entorn d’una empresa com 
de l’anàlisi intern. 
2. Capacitat per descobrir les oportunitats 
de negoci i noves idees o projectes 
innovadors. 

3 . Coneixement de les relacions entre les 
diferents àrees funcionals d’una empresa i 
de les diferents UN d’un grup corporatiu. 

4.  Gestió dels recursos per l’explicació de  
la situació de l’empresa. 

5. Reflexionar sobre les conseqüències de 
les pròpies decisions en un context de 
direcció d’empreses en competència.  

 

 



  
 

3.- Metodologia de treball 
La metodología es en essència activa i participativa, centrada en l’alumne, que ha 
d’assumir aquest rol des del principi de l’assignatura fins al final.  

Una simulació empresarial dissenyada per la formació i l’entrenament de directius, 
com es la que utilitzem a classe, posa els participants en la situació d’interpretar i 
decidir en l’àmbit de l’empresa desde una posició de direcció, i això obliga els 
alumnes a revisar tot el que saben, i el que “saben fer” i prendre decisions, des del rol 
assumit de directors generals.  

Pel desenvolupament de l’assignatura es necessari un programa informàtic i els 
alumnes tenen l’obligació de portar ordinador portàtil a l’aula. 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assistència a classe es obligatòria i per poder superar la assignatura es requereix 
el 80% d’assistència. 
 
Durant el període de recuperació, els alumnes tindran dret a recuperar l’informe 
escrit. 
 
 

5.- Continguts 
 
A continuació presentem una breu descripció de l’assignatura en blocs:  

 
- Bloc de contingut 1. Introducció a la Simulació/ Metodologia/ continguts. 
- Bloc de contingut 2. Metodologia/ funcionament del programa. 
- Bloc de contingut 3. Anàlisi de resultats de la simulació. 
- Bloc de contingut 4 . Presa de decisions/ Negociació. 
- Bloc de contingut 5 . Repàs continguts àrees funcionals: compres/producció/ rrhh 
- Bloc de contingut 6 . Repàs continguts àrees funcionals: 

màrqueting/finances/logística 
 
 

- el tipus d'avaluació:   obligatòria;continuada.  

- el període temporal:  durant el curs. 

- el tipus d’activitat:  de síntesi i d’aplicació. 

- l'agrupament: individual i per grup. 

- la ponderació/valoració  

o Test de coneixements 10% 

o Assistència a classe i participació activa en la simulació 20% 

o Resultats de la companyia (Ranking) en la simulació 30% 

o Presentació dels resultats de la simulació. 20% 

o Informe escrit, que s´entrega el darrer dia de classe 20% 

 

 



  
 
 
 
 
 

6.- Recursos didàctics 
 
● Bibliografia bàsica:  
Tutorials 2jt Business Simulation.  
Manual de la simulació 2jt Integració Vertical.  
 
● Bibliografia addicional:  
La bibliografia complementària i la documentació rellevant està formada pels manuals 
de les principals matèries de Direcció d'empresa dels estudis realitzats: Direcció 
Estratègica, Direcció Financera, Direcció de Màrqueting, Direcció de Producció, 
Direcció de Recursos Humans, Comptabilitat, etc
 

.  

● Recursos didàctics en: http://2jt.es. 
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