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

Aconseguir que l’estudiant pugui modelitzar i analitzar 
un negoci (o una part) en termes de: variables claus 
(KPI’s) i  de “drivers” per incrementar els resultats.  

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
Generals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera pertinent i 
raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics i 
justificar amb arguments consistents les pròpies 
postures, així com de defensar-les públicament. 

• G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita 
en, almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i 
en anglès específic de negocis.  

• G.3. Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària. 

• G.5. Treballar en equip, participant activament en les 
tasques i negociant davant d’opinions discrepants fins 
arribar a posicions de consens. 

• G.7. 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.  

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E.1. Reconeixer els conceptes económics bàsics, 
habilitats i raonament económic, aixi com el 
funcionament microeconómic i macroeconómic. 

• E.4.  Elaborar informes financers a través de l’anàlisi 
dels estats financers que serveixin per a la presa de 
decisions d’una empresa. 

• E.6. Avaluar el rendiment econòmic d’una empresa. 
• E.11. Utilitzar instruments matemàtics per a la pressa 

de decisions i contrastar hipòtesi econòmiques varies. 



 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
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. 
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'examen a fi de trimestre suposa el 50% de la nota, el 50% que resta es formarà a partir dels 
treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe i amb la realització de les tasques 
individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 
preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 
L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne. Aquesta metodologia requereix 
uns grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta i no 
es poden assolir els mateixos rendiments. 
 
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 bàsics. 
Business Analysis. Key Performance Indicators. Formulació d’un negoci. Técniques d’anàlisi de 
negoci. Concepte de “driver”. Concepte de inèrcia. Estructuració d’ingressos. Fixació de preus. 
Cost d’adquisició. ARPU. Algorismes d’eficiencia. Quadres de comanament. 
Tema 2. Model Multilateralitat: pagament per leads. 
Business Case: Emagister. 
Tema 3. Model Xarxa social: social shopping. 
Business case: Goodreads 
Tema 3. Model Subhasta: dinamització de preus 
Business case: Google 
Tema 4. Model Freemium: gratuit 
Business case: Skype 
Tema 5. Model inercial 
Business case: Amazon 
 
 

• E.12. Utilitzar eines avançades de soport a la pressa de 
decisions empresarials. 
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