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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Fer ús de vocabulari i terminologia d'àmbit empresarial
- Valorar d'idoneïtat de les diferents alternatives de formes jurídiques
- Conèixer diferents estratègies de creixement empresarial
- Descriure la cadena de valor del sector audiovisual
- Conèixer i detectar la Responsabilitat Social Corporativa 
- Comprendre els canvis de l'entorn i les oportunitats del mercat audiovisual

Responsable: Sánchez Guillem, Núria

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

Transversals:

4. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

2. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

5. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
6. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).

1. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.

3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria. A partir d'uns mínims coneixements es proposaran 
lectures i exercicis on els alumnes tindran un paper pro actiu per l'aprofundiment dels temes tractats. En la part II de 
l'assignatura es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic.
Les activitats s'han dissenyat amb la finalitat d'un aprenentatge cooperatiu, així els alumnes treballaran en grups i els 
seus projectes seran compartits amb la totalitat dels estudiants amb l'objectiu d'aprofitar al màxim l'aprenentatge de cada
grup per a la resta de companys.

Metodologies docents
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- Analitzar la situació econòmica-financera d'una empresa audiovisual basant-se en l'estudi de les principals ràtios
- Aplicar i interpretar diferents eines per a l'anàlisi d'inversions
- Conèixer la realitat del sector audiovisual català en l'actualitat

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

PART I: CLAUS PEL FUNCIONAMENT D'UNA 
EMPRESA

PART II: ECONOMIA I FINANÇAMENT 
EMPRESARIAL

Dedicació: 55h 

Dedicació: 55h 

Grup gran: 23h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran: 23h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

1. Factors identificatius d'una empresa.
Concepte d'empresa. Funcions directives. Tipologia d'empreses. Estratègies de creixement. Formes jurídiques.
2. Direcció estratègica.
Visió i missió empresarial. La cadena de valor. Avantatges Competitius. Responsabilitat Social Corporativa.
3. Gestió empresarial.
Habilitats del bon gestor. Gestió de persones i motivació. Comunicació empresarial.
4. Característiques i peculiaritats de l'empresa audiovisual.

1. Anàlisi d'inversions.
Pay-back. VAN. TIR. Arbres de decisió.
2. Anàlisi econòmica.
Costos. Viabilitat. Ràtios.
3. Anàlisi financera.
Fonts de finançament. Ràtios.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activity 1
Activity 3

Activitat 1
Activitat 4
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PART III: ESTUDI DEL SECTOR AUDIOVISUAL Dedicació: 40h 

Grup gran: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 30h 

1. Generalitats del sector audiovisual.
2. Sector audiovisual català.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 2
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 1: CÀPSULA DE CONEIXEMENT

ACTIVITAT 2: TRIVIAL

ACTIVITAT 3: EXAMEN PRIMER PARCIAL 

Descripció:

Descripció:

 Es tracta d'elaborar un producte audiovisual d'una durada aproximada de cinc minuts que tracti algun punt 
concret del temari de l'assignatura.
Activitat relacionada amb la PART I i PART II de l'assignatura

 Treballar el contingut de la darrera publicació de l'Estudi del sector audiovisual català de dues maneres. 
Elaborant una presentació-resum sobre l'informe i redactant preguntes-respostes sobre la informació que hi és 
analitzada.
Activitat relacionada amb la Part III del temari.

Material de suport:

Material de suport:

Document explicatiu de l'activitat.

Document explicatiu de l'activitat.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar el producte audiovisual i un breu informe escrit sobre el procés de creació i producció.
Pes específic 20% de la nota final.

Caldrà lliurar la presentació i el qüestionari tipus test.
Pes específic 20% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

- Dotar l'assignatura d'un fons de documentació audiovisual elaborada pels propis estudiants.
- Aprofundir en un tema concret i compartir l'aprenentage amb la resta de companys.
- Redactar un informe escrit del projecte.
- Treballar en equip de forma coordinada.

- Conèixer la situació actual, les tendències i les recomanacions donades dins el sector de l'audiovisual català.
- Relacionar la part més teòrica de l'assignatura amb la realitat del negoci audiovisual.
- Treballar en grup de forma coordinada

Aprenentatge autònom: 12h 
Activitats dirigides: 2h 

Aprenentatge autònom: 12h 
Activitats dirigides: 2h 

Aprenentatge autònom: 12h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 14h 
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ACTIVITAT 4: EXAMEN SEGON PARCIAL

La qualificació final s'obtindrà ponderant de la següent manera:
Primer parcial (Part I): 30% de la nota final
Segon parcial (Part II): 30% de la nota final
Activitat 1: Càpsula de coneixement en suport audiovisual (Part I - Part II): 20% de la nota final
Activitat 2: Trivial (Part III): 20% de la nota final

Sistema de qualificació

Bibliografia

Descripció:

Descripció:

 La prova serveix per avaluar els coneixements de la PART I de l'assignatura.
Pes específic 30% de la nota final.

 La prova serveix per avaluar els coneixements de la PART II de l'assignatura.
Pes específic 30% de la nota final.

Aprenentatge autònom: 12h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 14h 

Bàsica:

Complementària:

Medina Laverón, M. Estructura y gestión de empresas audiovisuales.   EUNSA, 2011. ISBN 84-313-2813-9.

Suárez Suárez, A. Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa.   Pirámide, 2013. ISBN 84-368-2983-9.

Amat Salas, Oriol. Comprender la contabilidad y las finanzas. 3ª ed. Barcelona: Gestión 2000,  2008. ISBN 84-966-1295-2.

Penteo.  Estudi del sector audiovisual a Catalunya [en línia]. ICECDisponible a: <http://clusteraudiovisual.cat/informe-del-
sector/>.

Sánchez Guillem, Núria. Dossier de l'assignatura.    2015. 

Garrido Buj, S. Dirección estratégica. 2a ed.  McGraw-Hill., 2006. ISBN 84-481-4649-2.

Gimbert, X. El enfoque estratégico de la empresa. Principios y esquemas básicos.   Ediciones Deusto, 2003. ISBN 84-234-
2025-6.

Johnson, G.; Scholes, K.; Whittington, R. Exploring Corporate Strategy: Text and cases.   Pearson, 2005. ISBN 273-68739-5.

Martínez Abadía J.; Fernández Díez, F. Manual del productor audiovisual.   UOC, 2011. ISBN 84-9788-930-8.


