
 

 
 

Administració d’Empreses 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Administració d’Empreses  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
 
Curs: 1B 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Dr. Ismael Hernández Adell ihernAndeza@tcmm.cat 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
 

 Avaluar econòmica i socialment el funcionament d’una empresa 
 Avaluar l’organització d’una empresa 
 Avaluar la funció directiva 
 Utilitzar eines de previsió i planificació empresarial 
 Establir mecanismes de control de gestió 

 
 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
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. 
 
G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia. 
 
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’alumnat 
 
 

 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:  
L’empresa i la seva administració 

 
Dedicació: 38 hores 
totals 

 
Grup gran/teoria: 16 hores 
Activitats dirigides: 4 hores 
Aprenentatge autònom: 18 hores 
 

Descripció  
Tema 1: L’empresa i la seva administració 

1.1. Concepte d’empresa i administració 

1.2. Tipus d’empreses 

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses 

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa 

1.4.1. La productivitat 

1.4.2. La rendibilitat 

1.4.3. El punt mort 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup 
Activitat 3: Examen final  
 

 
 

Títol contingut 2:  
La planificació empresarial 

 

 
Dedicació: 26 hores 
totals 

 
Grup gran/teoria: 10 hores 
Activitats dirigides: 1 hores 
Aprenentatge autònom: 15 hores 
 

Descripció  
Tema 2: La planificació empresarial 

2.1.  La previsió i l’anàlisi de l’entorn 

2.2. Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació 

2.3.  Tipus de plans 

 2.3.1.  Plans permanents 

 2.3.2.  Plans temporals 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup 
Activitat 3: Examen final  
 

 
 
 
 



 

Títol contingut 3:  
L'organització de l'empresa 

 

 
Dedicació: 30 hores 
totals 

 
Grup gran/teoria: 12 hores 
Activitats dirigides: 2 hora 
Aprenentatge autònom: 16 hores 
 

Descripció  
Tema 3: L'organització de l'empresa 

3.1.  Definició i disseny  de l’estructura organitzativa 

3.2 Les parts de l’organització 

3.3.  L’organigrama: disseny horitzontal i vertical 

3.4. Els mecanismes de coordinació 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup 
Activitat 3: Examen final  
 

 
 

Títol contingut 4:  
La direcció de l'empresa 

 

 
Dedicació: 27 hores 
totals 

 
Grup gran/teoria: 10 hores 
Activitats dirigides: 1 hores 
Aprenentatge autònom: 16 hores 
 

Descripció  
Tema 4: La direcció de l'empresa 

4.1.  Principis, funcions i realitat de la tasca directiva 

4.2.  Variables que condicionen la funció de direcció 

4.2.1. La motivació dels treballadors 

4.2.2. Els estils de direcció 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup 
Activitat 3: Examen final  
 

 
 

Títol contingut 5:  
El control a l'empresa 

 
Dedicació: 29 hores 
totals 

 
Grup gran/teoria: 12 hores 
Activitats dirigides: 1 hora 
Aprenentatge autònom: 16 hores 
 

Descripció  

Tema 5: El control a l'empresa 

5.1.  Els sistemes d’informació per al control 

5.2. El procés de control 

 5.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió 

 5.2.2. El registre de resultats 

 5.3.3. L’anàlisi de desviacions 

 5.3.4. Les accions correctores 

 
Activitats vinculades  

Activitat 1: Exercicis proposats a classe  
Activitat 2: Treball final en grup 
Activitat 3: Examen final  
 

 



 

 
 
Planificació d’activitats  
 

Títol de l’activitat 1:   
Exercicis a classe i per fer a casa 
 

Dedicació: 34 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 10 hores 
Aprenentatge autònom: 24 hores 
 

Descripció general Exercicis diversos per a realitzar a classe i a casa a través de documents, llibres, 
articles i altres formats. 
 

Material de suport Enunciat de la classe i material de suport (retalls de premsa, gràfics, il·lustracions, 
mapes de continguts...) 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Els exercicis realitzats a casa i a l’aula, es resoldran en comú a l’aula i serviran per 
comentar, analitzar i generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura. 
El resultats de les activitats comptaran com a “assistència a classe” en un 10% de la 
nota final del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç d ‘avaluar econòmica i 
socialment el funcionament d’una empresa; aplicar els principals indicadors 
econòmics i de rendibilitat d’una empresa; analitzar els fonaments d’organització 
empresarial; valorar els mecanismes de control empresarial i els principis de la 
gestió eficient. 
  

 
 
 

Títol de l’activitat 2:  
TREBALL DE CURS 
 

Dedicació: 51 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 20 hores 
Aprenentatge autònom: 31 hores 
 

Descripció general Finalitat de treball: el treball de curs pretén la reflexió i la posada en pràctica per 
part de l’alumne sobre els aspectes bàsics de l’administració d’una empresa. 
Aquests aspectes bàsics es corresponen amb els continguts teòrics de l’assignatura 
i, per tant, es tracta de que els alumnes seleccionin i adaptin aquests continguts a 
una empresa hipotètica. 
  
El treball serà en grups de 3-4 persones màxim.  
 
El desenvolupament del treball contempla la tutorització del professor durant les 
classes. La  tutorització serà setmanal, de manera que els alumnes puguin aplicar al 
seu treball els continguts explicats en les sessions prèvies.  
 
L’assistència a aquestes sessions serà important en el procés d’avaluació, d’acord 
amb les competències generals de l’assignatura relatives al treball organitzatiu, 
l’autoaprenentatge, el treball en equip i les capacitats d’aplicar continguts i generar 
idees. 
 
El guió general del treball es correspon amb els 5 punts bàsics del temari. Els grups 
de treball hauran de seleccionar i implementar al seu cas hipotètic aquelles eines 
d’administració de l’empresa que s’analitzen durant el curs. 

1. L’empresa i la seva administració 
2. La planificació de l’empresa 
3. L’organització de l’empresa 
4. La direcció de l’empresa 
5. El control de l’empresa 

 
 

Material de suport Material didàctics i continguts del curs, manuals de referència de l’assignatura, 
selecció de textos, informació de premsa econòmica i recerca a la Xarxa sobre els 
continguts de l’assignatura. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

ENTREGA I PRESENTACIÓ ORAL: 
Els treballs es presentaran en format paper DIN-A4. Cal que estiguin correctament 



 

paginats i han de contar amb: índex, introducció, cos del treball, conclusions i 
bibliografia (els anexos són optatius). 
Els treballs s’hauran de presentar de forma oral a la resta d’alumnes al final del curs. 
El treball final en grup computarà un 40% de la nota final del curs. 

AVALUACIÓ ESPECÍFICA DEL TREBALL: 
 

 Correcció del treball escrit (50%) 
 Valoració de la presentació (20%) 
 Valoració de l’anàlisi i/o crítica d’un altre treball (30%) 

 
Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

-Treballar en grup i coordinar les diferents tasques implicades en el treball 
-Aplicar els continguts relacionats amb l’administració empresarial  
-Saber autogestionar-se i planificar les pròpies accions personals 
-establir un objectiu concret sabent treballar en equip i aplicant els conceptes d'ètica, 
valors, responsabilitat social i reputació corporativa 
 

 
Títol de l’activitat 3: EXAMEN PARCIAL 1 
 

Dedicació:  12 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 12 hores 
 

Descripció general Examen parcial individual del Tema 1 de l’assignatura 
 

Material de suport Enunciat de la prova. Consta de dues parts: 
- primera part amb preguntes tipus test  
- segona part amb preguntes de raonament 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resultat de la prova. 
El resultat de l’activitat computarà un 20% de la nota final del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Entendre els fonaments generals del funcionament d'una empresa des de la seva 
perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social i saber avaluar el rendiment 
econòmic de l’empresa. 
 

 
 

Títol de l’activitat 4: EXAMEN PARCIAL 2 
 

Dedicació:  14 HORES 
TOTALS 

Grup gran/teoria: 2 hores 
Aprenentatge autònom: 12 hores 
 

Descripció general Examen parcial individual dels Temes 2 a 5 
 

Material de suport Enunciat de la prova. Consta de dues parts: 
- primera part amb preguntes tipus test  
- segona part amb preguntes de raonament 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resultat de la prova. 
El resultat de l’activitat computarà un 30% de la nota final del curs. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Entendre els fonaments generals del funcionament d'una empresa des de la seva 
perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social i saber avaluar el rendiment 
econòmic de l’empresa. 
 

 
 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
L’avaluació de l’assignatura és la següent: 
  
·     Assistència a classe i exercicis pràctics setmanals: 10% 
·     Treball final en grup: 40% 
·     Examen parcial 1: 20% 
·     Examen parcial 2: 30% 



 

  
 
Si no es lliuren a temps els treballs i exercicis, la nota màxima a la que es pot aspirar és un 7. 
  
Les activitats no lliurades comptaran com un 0. 
  
Per poder optar a l’avaluació global de l’assignatura és imprescindible aprovar els dos exàmens parcials amb una 
nota igual o superior a 5. Els alumnes que no superin els exàmens parcials podran realitzar l’examen de 
recuperació que recollirà tot el contingut de l’assignatura. 
 
Tanmateix, els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final podran recuperar l’assignatura 
mitjançant la realització d’un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa. 
 
 
Normes de realització de les activitats 
 
Els exercicis de classe, per norma general, es faran de manera individual. 
 
Els treballs del curs en grup es presentaran en format paper DIN-A4. Cal que estiguin correctament paginats i 
han de contar amb: índex, introducció, cos del treball, conclusions i bibliografia (els annexos són optatius). 
 
Els treballs s’entregaran en digital a través d’una carpeta penjada al Campus Virtual de l’assignatura. 
 
Metodologia docent 
 
La metodologia docent combina diversos instruments:  

1. Explicacions del professor a classe 
2. Comentari de bibliografia i altres materials amb el professor i en grups 
3. Presentació i resolució d’exercicis i casos empresarials per part del professor i de l’alumne 
4. Treball en grup dels alumnes aplicant els conceptes teòrics i pràctics treballats 
5. Intervencions orals de l’alumne 
6. Participació amb debats virtuals, etc. amb la finalitat de conèixer els conceptes i desenvolupar les 

competències pròpies d’aquesta assignatura 
 
Per la realització i avaluació de les diverses activitats es treballarà individualment i en grup, i es realitzaran 
sessions de treball conjunt del professor amb l’alumne. L’adequat seguiment del curs per part de l’alumne 
implica: 

a. Assistència continuada a les diferents sessions 
b. Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d’exercicis i casos, redacció 

de treballs i estudi personal de continguts i procediments 
c. Treball amb el docent i amb altres grups d’alumnes 
d. Realització d’exàmens i proves escrites 
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Altres recursos de l’aula virtual:  
 Transparències de cada bloc de continguts 

 Bloc d’exercicis 

 Vídeos  

 Lectures 

 Casos empresarials 

 
 


