
 

 
 

Models de negoci 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Models de negoci 
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
 
Curs: 2015-2016 / 2B 
 
Idioma d’impartició: Català/Catellà 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Albert Abelló Lozano (aabello@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Professionals experimentats de la indústria convidats a donar sessions específiques. 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

‐ Identificar casos d’èxit de monetització dins de la indústria utilitzant dades i coneixements bàsics de 
disseny 

‐ Conèixer els diferents models de negoci del mercat i saber adequar el producte a desenvolupar a un 
model en concret 

‐ Entendre les diferents mecàniques de monetització que es poden implementar per a cada model de 
negoci en un joc concret 

‐ Analitzar i saber identificar les mecàniques de monetització adequades per cada tipologia de joc 
‐ Definir i dissenyar la monetització adequada d’un joc utilitzant les mètriques estàndards del mercat 
‐ Tenir capacitat d’iteració i anàlisi sobre els resultats obtinguts en el desenvolupament d’un joc 
‐ Dissenyar mecàniques de monetització per a jocs ajustant-se a objectius concrets de negoci i mercat, 

sempre utilitzant sistemes d’anàlisi i iteració 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
E12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació de nous videojocs i línies de negoci. 
 
E13. Aplicar la visió sobre el negoci, el màrqueting i les vendes, l'anàlisi econòmic i el coneixement tècnic per a la 
producció de videojocs. 
 
 
Competències genèriques: 
 
G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes 
teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement. 
 
G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, 
l'elaboració d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores. 
 
G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 
G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat. 
 



 

T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per 
escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades. 
 
T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, 
assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles. 
 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 60 40% 
Grup mitjà/pràctiques 0 0% 
Grup petit/laboratori 0 0% 
Activitats dirigides 9 6% 

Aprenentatge autònom  81 54% 
 
Continguts 
 

Títol contingut 1: Introducció als models de negoci Dedicació: 13 Teoria: 8 hores 
Activitat dirigida: 0 hores 
Aprenentatge autònom: 5 
hores 

Descripció  
‐ Opcions de negoci al món dels videojocs 
‐ Diferents models de publicació al mercat del videojoc 
‐ Utilització del model adequat 
‐ Introducció a les mètriques i anàlisi 
‐ Plataformes i formats de publicació de jocs 
‐ La importància de les IPs, que són, com es creen i com es poden obtenir 
‐ Tècniques emergents de monetització 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1 
 
 

 
Títol contingut 2: Desconstrucció de jocs  Dedicació: 19 Teoria: 8 hores 

Activitat dirigida: 1 hores 
Aprenentatge autònom: 
10 hores 

Descripció  
‐ Introducció al free to play i casos d’èxit 
‐ Que és i per a què serveix desconstruir jocs? 
‐ Entenent els mètodes de monetització de jocs del sector 
‐ Tècniques de desconstrucció 
‐ Implementació de mecàniques desconstruïdes 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1 
 
 

 
Títol contingut 3: Economia de jocs  Dedicació: 19 Teoria: 8 hores 

Activitat dirigida: 1 hores 
Aprenentatge autònom: 
10 hores 

Descripció  
‐ Mètriques necessàries per la monetització de jocs 
‐ Entendre l’economia virtual als jocs 
‐ Ús d’economies virtuals per a la monetització 
‐ Correcte disseny d’economies free to play 
‐ Una o múltiples monedes virtuals? 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1 i 2 



 

 
 

 
Títol contingut 4: Disseny de monetització  Dedicació: 21 Teoria: 10 hores 

Activitat dirigida: 1 hores 
Aprenentatge autònom: 
10 hores 

Descripció  
‐ Mecàniques necessàries per una correcta monetització 
‐ Dissenyant en les diferents plataformes de publicació 
‐ Identificar diferents tipologies de jocs i mecàniques de monetització, 

strategy, tycoon, racing, puzle, shooter etc. 
‐ Entenent el core loop del joc conjuntament amb una correcta 

monetització 
‐ La necessitat d’una bona retenció 
‐ Gachas i sistemes de probabilitat 
‐ Control de la sessió de joc i càlcul de preus utilitzant taules de 

monetització 
‐ Dissenyant sistemes d’esdeveniments temporals i fixes dins del free to 

play 
‐ Ús de marketplaces dins dels jocs 

 
 

Activitats vinculades  
Activitat 1 i 2 
 
 

 
Títol contingut 5: Balanceig  Dedicació: 18 Teoria: 8 hores 

Activitat dirigida: 0 hores 
Aprenentatge autònom: 
10 hores 

Descripció  
‐ Que es el soft launch i per a què serveix? 
‐ Extracció de dades posteriors al soft launch 
‐ Males tècniques de monetització 
‐ Que es el Pay-To-Win i com evitar-lo 
‐ Balanceig de les mecàniques implementades basant-se en mètriques 

obtingudes en el mercat 
 

Activitats vinculades  
Activitat 1, 2 i 3 
 
 

 
Planificació d’activitats  
 

Títol de l’activitat 1: 
Exercicis a classe 
 

Dedicació: 12 h Teoria: 6 hores 
Activitat dirigida: 6 hores 

Descripció general  
Anàlisis de jocs i mecàniques existents al mercat dissenyats per empreses de 
videojocs a nivell internacional. Identificar estratègies de monetització i retenció per 
incrementar els ingressos. 
 

Material de suport  
Presentacions de powerpoint a classe i jocs existents al mercat. Ocasionalment 
s’utilitzaran fonts de blogs o publicacions del sector per a il·lustrar els resultats. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Es resoldran a classe en comú a l’aula, posteriorment es debatran els resultats per 
obtenir conclusions relacionades amb les classes teòriques. 
 
El conjunt de l’actitud presentada durant els exercicis a classe aportarà un 10% al 
total de l’assignatura. 
 



 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Desconstruir jocs i entendre l’objectiu de les mecàniques de monetització 
implementades en diferents videojocs del mercat. Analitzar-les per obtenir les 
mètriques aproximades de jocs i d’aquesta forma prendre decisions de disseny que 
incrementin els ingressos del producte. 
 

 
Títol de l’activitat 2: 
Monetització d’un joc F2P 
 

Dedicació: 35 h Teoria: 10 hores 
Aprenentatge autònom: 25 h 

 
Descripció general 

 
La primera part del treball contempla que el grup triï una tipologia de joc d’un gènere 
específic i estudiï quina pot ser la forma més eficient a nivell financer de publicar 
aquest joc. Aquesta tasca comportarà una recerca de mercat per part dels estudiants 
i l’extrapolació de dades utilitzant les eines públiques que s’explicaran a la part de 
teoria. 
 
El segon objectiu del treball és el disseny i balanceig de la monetització d’aquest joc 
utilitzant el model free to play a Mobile. Es pretén posar en pràctica tots els 
coneixements obtinguts durant el transcurs de l’assignatura tant en les sessions 
teòriques com en els exercicis de classe. Els estudiants hauran dissenyar les 
mecàniques que considerin necessàries per obtenir uns objectius d’ingressos per 
usuari i justificar aquests objectius conjuntament amb l’estratègia de llançament del 
producte. 
 
El treball serà en grups de 2-3 persones com a màxim. Els grups es crearan a classe 
i es mantindran durant el desenvolupament de l’assignatura. En cas de conflicte en 
algun grup quedarà a criteri dels professor la seva modificació. 
 
En cas de dubtes durant el desenvolupament de la tasca els estudiants podran fer 
consultes a classe en les hores destinades a aquest fet. També podran fer consultes 
directes a través de correu electrònic. 
 
Assistir a les classes on es resoldran els dubtes de la tasca formarà part del procés 
d’avaluació de l’assignatura. 
 
Per desenvolupar la tasca l’estudiant haurà de: 
 

 Seleccionar una tipologia de joc 
 Fer una recerca de mercat d’aquest tipus de joc 
 Decidir un model de negoci que consideri viable  
 Plantejar la monetització d’aquest joc utilitzant un model F2P 
 Dissenyar diferents mecàniques de monetització 

o Utilitzant control de sessió de joc 
o Economia interna virtual 
o Marketplace (entre usuaris o contra el sistema) 

 Calcular la monetització del mateix utilitzant taules 
o Taules progressió 
o Taules de preus 
o Taules de probabilitats 

 Balancejar les mateixes per obtenir els objectius plantejats i documentar els 
canvis 

 
 
Material de suport 

 
Presentacions a classe, documentació online o casos reals de jocs d’èxit.  
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
Cada grup haurà de realitzar una presentació oral del projecte realitzada en anglès 
d’una duració màxima de 5 minuts. Per a la presentació el grup haurà de tenir un 
suport de Power Point o similar per representar els resultats i conclusions. En 
aquesta presentació tots els membres del grup hauran de participar de forma activa. 
 
De forma paral·lela, cada grup haurà de valorar un altre projecte assignat pel 
professor dels realitzats durant l’assignatura. 



 

 
El total d’aquesta tasca aporta un 40% a la valoració de l’assignatura. La forma 
especifica de avaluació és la següent:  
 

 Treball presentat 65% 
 Presentació oral 15% 
 Crítica a un altre treball 20% 

 
La entrega de tota la documentació es realitzarà en paper i digitalment. 
 

 
Objectius específics 

 
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Aplicar els coneixements explicats durant tota l’assignatura i ser capaç de 
desconstruir qualsevol joc publicat per analitzar tots els mecanismes de monetització 
que s’hi ha aplicat. 
 
També haurà de ser capaç de generar nous models de monetització per jocs en 
desenvolupament i saber trobar el balanç necessari per generar mecàniques justes i 
rentables. 
 
 

 
Títol de l’activitat 3: 
Examen final 
 

Dedicació: 13h Teoria: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 
11 h 

Descripció general Examen final de tot el temari explicat durant l’assignatura. 
Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resultat de la prova. 
El resultat de l’activitat aportarà el 50% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Aplicar coneixements obtinguts durant el desenvolupament de l’assignatura. 
Desenvolupar mecàniques de monetització adequades per a un producte en concret 
i saber iterar-les per obtenir els resultats desitjats. 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
L’avaluació de l’assignatura és la següent: 
 

‐ Exercicis a classe: 10% 
‐ Treball de l’assignatura: 40% 
‐ Examen final: 50% 

 
Si l’alumne obté una graduació inferior a 3 en l’examen final, independentment de la resta d’activitats, implica que 
haurà de recuperar l’assignatura. Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final podran recuperar 
l’assignatura mitjançant un examen únic que representarà tot el contingut de l’assignatura. En aquest cas, el pes 
del treball i l’assistència també comptabilitzarà de la mateixa forma en la nota final. 
 
Si no es lliura el treball o es fa fora de termini, aquest comptabilitzarà com un NP als membres del grup. El NP al 
treball implica que l’estudiant tindrà també un NP a la nota de l’assignatura (independentment de la nota dels 
exercicis a classe i de la nota de l’examen final) i per tant, l’alumne no podrà presentar-se a l’examen de 
recuperació. 
 
En el cas de que algun estudiant suspengui, l’examen de recuperació es realitzarà en el període establert per 
l’escola. En aquest examen només permet recuperar la part teòrica (50%) de la nota.  
 
Si un alumne no es presenta a l’examen final, li apareix un NP a la nota de l’assignatura. Si un estudiant té un NP 
no es pot presentar a la convocatòria de recuperació. Per tant, l’assignatura li quedarà suspesa i no es podrà 
presentar fins a la propera convocatòria del curs següent. 
 
Normes de realització de les activitats 
 
Les activitats seran realitzades en grups de 2-3 estudiants. Es lliuraran a la intranet de l’assignatura. 
 



 

Metodologia docent 
 
Durant el transcurs de l’assignatura es combinaran diferents metodologies docents: 
 

 Presentacions en PPT del temari per part del professor 
 Lectura d’articles i blogs del sector 
 Anàlisi de jocs publicat en el mercat 
 Utilització d’eines online per anàlisi i obtenció de dades 
 Debats entre els alumnes i el professor per arribar a conclusions sobre diferents mecàniques de 

monetització 
 Estudis de mecàniques exitoses i d’altres que no han funcionat en jocs publicats a nivell internacional 
 Resolució de problemes i casos reals utilitzant taules de monetització 

 
Per poder obtenir els coneixement necessaris i valorar positivament l’actuació de l’alumne aquest haurà de: 
 

 Assistir de forma participativa i puntualment a les sessions 
 Realitzar les tasques proposades a classe 
 Treballar positivament amb grup per realitzar el treball final i altres tasques 
 Realitzar l’examen final de l’assignatura 

 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
NEW RIDERS (2012): Game Mechanics – Advanced Game Design 
GAMESBRIEF: Design rules for free-to-play games 
WILL LUTON: Free2Play – Making money from games you give away 
 
Complementària: 
Teut’s World (Teut Weidemann – Ubisoft) 
Deconstructor of Fun (Michail Katkoff – Digital Chocolate, Supercell and Zynga) 
 
Altres recursos:  
Presentacions de l’assignatura en PPT. 
Touko Tahkokallio: Retention, design (https://www.youtube.com/watch?v=r9uyYt9nRrg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


