
  
 

 

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 o anglès 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 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Competències bàsiques CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o 
vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen 
demostrar se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de 
problemes dins la seva àrea d'estudi 
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i 
solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge 
necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

2.1.-  Competències generals CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i 
negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, 
adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de 
l'equip i crear nous coneixements. 
CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com 
col·lectiva, així com capacitat per expressar a altres aquestes idees i solucions 
CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i 
estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament 

2.3.-  Competències 
transversals 

CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció , que reforcin la 
confiança personal i redueixin l’aversió al risc. 
CT7.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i 
temporalització del treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i creativitat els 
coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i situacions noves 

2.4. Competències 
específiques 

CE.2. Definir la política de l’empresa en entorns internacionals i infondre una 
dimensió global e internacional als negocis internacionals. 
CE.9. Conèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i 
desenvolupar la iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a 
una idea de negocio 
CE.11. Aplicar adequadament processos d'innovació a l'empresa i establir els 
processos d'innovació necessaris per adaptar l'organització a cada entorn. 
CE.12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com un 
projecte i establint pautes a llarg termini i a gran escala 
CE.14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial 
aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles 



  
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions teòriques 

 
MD1.Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del 
professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes 
presencials 
 
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o 
demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan 
integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar 
tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita 
destacar de les seves classes 

 

Aprenentatge dirigit 

 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per 
contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar 
diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants 
 
MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper 
especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una informació específica i 
ha de "jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o viure la 
situació de referència de la dinàmica. 

 

Aprenentatge  Autònom 

 
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi 
de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia 
d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles 
 
MD11. Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos 
telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET 



  
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
Donat  el caràcter experiencial de l’assignatura, l’assistència a classe es un  requisit 
imprescindible per a superar l’assignatura.  
 
Participació en activitats plantejades dins de l’aula 10% 

Treball en grup (Ranquing) 30 % 

Treball individual ( test inicial) 10% 

Exposició (informe escrit) 30% 

Examen final 20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

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. 

- Aspectes a valorar:  
o Test de coneixements  
o Assistència a classe i participació activa en la simulació  
o Resultats de la companyia (Ranking) en la simulació  
o Presentació dels resultats de la simulació.  
o Informe escrit, que s´entrega el darrer dia de classe  

 

 


