
 
 

BUSINESS ANALYSIS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 

Curs: Optativa Diürn 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 5 

Professorat:  Ricard Bonastre 

 Idiomes d’ impartició: Català (60%) i Anglès (40%). 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

Analitzar models de negoci,  fundamentalment online 
(portals, ecommerce, app’s),  i  identificar els elements 
claus  de  la  seva  estructura  d’ingressos  i  del  seu 
creixement en resultats. 

El objetiu final es aprendre a modelar negocis.  
 

 
2.- Competències 
 

 

2.1.-  Competències  
Bàsiques 

 CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus 
coneixements al seu treball o vocació d’una forma 
professional y tinguin les competències que poden 
demostrar-se per mitjà de la el·laboració i defensa 
d’arguments i la resolució de problemes dins de la 
seva àrea d’estudi. 

   

2.2.-  Competències 
Generals 

 CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de 
manera individual com col·lectiva, així com capacitat 
per a expressar als altres aquestes idees i solucions

 CG3. Ser capaç d’innovar desenvolupant una 
actitud oberta enfront dels canvis i estar disposat a 
repensar els vell models mentals que limiten el 
pensament.



 

 

  

2,3 – Competències 
Transversals 

 CT3.  Formular  raonaments  crítics  i  ben  argumentats, 
empleant terminologia precisa, recursos especialitzats  i 
documentació que avali aquests arguments. 

 CT4.  Mostrar  habilitats  emprenedores  de  lideratge  i 
direcció,  que  reforcin  la  confiança  personal  i  reduexin 
l’aversió al risc. 

 CT7. Desenvolupar  tasques de manera autònoma amb 
una  correcte  organització  i  temporalització  del  treball 
acadèmic,  aplicant  amb  flexibilitat  i  creativitat  els 
coneixements  adquirits  i  adaptar‐los  a  contexts  i 
situacions noves. 

2.4.- Competències 
Específiques. 

 CE1.  Interpretar  conceptes  econòmics  bàsics  i  el 
raonament  econòmic,  així  com  el  funcionament 
microeconòmic i macroeconòmic. 

 CE5.  Analitzar  la  competència  empresarial,  identificar 
mercats  i  clients  i  establir  estratègies  de  marketing 
mitjançant  la  utilització  de  tècniques  avançades  e 
innovadores. 

 CE9. Conèixer i comprendre els mecanismes d’innovació 
i emprenedoria i desenvolupar la iniciativa emprenedora 
a traves de models teòrics que s’ajusten a una  idea de 
negoci. 

 CE11. Aplicar adequadament processos d’innovació en la 
empresa  i establir els processos d’innovació necessaris 
per adaptar la organització a cada entorn. 

 CE12. Generar  habilitats  estratègiques  contemplant  el 
entorn operatiu com un projecte i establint pautes a llarg 
termini i a gran escala.   



 
 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 

Sessions teòriques  MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives 
basades  en  la  explicació  del  professor  en  la  que 
assisteixen  tots  els  estudiants  matriculats  en 
l’assignatura. 

Aprenentatge dirigit  MD6.  Debats  i  foros:  conversacions  presencials  o 
online,  segons  els  objectius  que  el  professor 
responsable de  l’assignatura vulgui assolir. Els debats 
tenen  una  data  d’inici  i  final  i  estan  dinamitzats  pel 
professor. 

 MD7: Estudi de casos: Dinàmica que parteix del estudi 
d’un cas, que serveix per a contextualitzar al estudiant 
en una situació en concret, el professor pot proposar 
diferents  activitats,  tant  a  nivell  individual  com  en 
grup, entre els seus estudiants. 

Aprenentatge autònom  MD9.  Resolució  d’exercicis  i  problemes.  Activitat  no 
presencial dedicada a la resolució d’exercicis pràctics a 
partir de les dades subministrades pel professor 

 MD10.  Investigació  i  lectura  crítica  d’articles.  Els 
estudiants parteixen d’una hipòtesi de treball que van 
a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals hi ha la lectura crítica d’articles.

 

La metodologia consisteix en l’assimilació de conceptes bàsics en classes magistrals teòriques i 

l’aplicació d’aquests conceptes en diferents “business cases” de modelització de negoci. 

Els business case es centraràn, bàsicament, en negocis online reals: portals, ecommerce i apps. 

 Paral∙lelament, els alumnes treballaran exercicis que hauran de resoldre de forma autònoma i 

presentar‐lo, per a la seva discussió, a la resta de companys. 

   



 
 

 4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L’assignatura s’avalua de forma contínua. L’avaluació s’estructura en dues proves:  

a) Prova parcial (a meitat del trimestre): representa el 25% de la nota 

b) Prova final (a final del trimestre) representa el 50% de la nota. 

 

El 25% restant es formarà a partir de l’assistencia i participació a classe. 

 

L’assignatura necessita  l’assitencia  i participació per part del alumne. La majoria de casos de 

negoci es tracten i es discuteixen a classe. 

 

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 70 % de la qualificació final, 

ja que es conservaran les notes de les activitats. 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1. Conceptes básics. 

Internet:  context  y  conceptes básics de negoci. Variables  clau  en  el  análiss de negoci  (Cost 

adquisició, Compra mitja, LTV, Inercies …). KPI’s: quadres de comanament.  

Tema 2. Modelització de negocis. 

Tipus de models: Publicitat. Pagament per  leads.  Ecommerce.  Sharing  economy.  Freemium. 

Captació de tráfic/clients. Cálcul de les variables clau. Projeccions. 

Tema 3. Leads 

Business case: Emagister. Infojobs. Bodas 

Tema 4. Ecommerce 

Business case: Amazon, Airbnb, Offerum, Privalia, Goodreads, Blind, …  

Tema 5. App. 

Business case: Beeplay. 

 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 

OSTERWALDER, Alexander i PIGNEUR, Yves. (2011): “Generación de modelos de negocio” (3ª 

Edición). Deusto (Grupo Planeta). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

CLARK, Tim. (2012): “Tu modelo de negocio” (2ª Edición). Deusto (Grupo Planeta). 

 


