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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:
'Projectes i gestió de l’empresa informativa' es planteja com una assignatura teòricapràctica, que combina:
1. Les explicacions conceptuals sobre el funcionament de les empreses de mitjans
impresos, audiovisuals, electrònics, publicitat i relacions públiques considerades com a
unitats econòmiques de producció, i situades en l’entorn econòmic i social en què actuen.
2. L’aplicació de la part conceptual en la realització de pràctiques que consistiran,
bàsicament, en l’elaboració d’un projecte per a la creació i la gestió d’una empresa
informativa, entenent l’aprenentatge com un procés actiu.

TEMARI:
I. Empresa informativa i pla empresarial
1. Concepte d’empresa informativa.
2. Característiques específiques del producte informatiu.
3. Accés a l’activitat i pla empresarial.
II. Entorn general de l’empresa informativa
1. Marc macroeconòmic.
2. Variacions de l’entorn general.
III. Anàlisi de la indústria informativa
1. Oferta: classificació de les empreses informatives.
2. Demanda: els mercats de la indústria informativa
3. Intervencions administratives
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4. Altres components en l’anàlisi de la indústria informativa
IV. Elements, política i pla de màrqueting
1. Concepte de màrqueting.
2. Mercat i tipus de mercat.
3. Política de màrqueting o marketing mix.
4. Pla de màrqueting. Organització i costos.
V. Pla d’operacions
1. La localització de l’empresa.
2. La dimensió de l’empresa.
3. Projecte i elements del pla d’operacions.
4. Els costos empresarials.
VI. Estructura organitzativa
1. Característiques de l’empresari.
2. Estructures organitzatives clàssiques.
3. Estructures organitzatives modernes.
VII. Pla Financer
1. Finançament i inversió.
2. Fonts de finançament de l’empresa informativa.
3. Previsió econòmica-financera.
VIII. La informació econòmica-financera
1. Balanç. Compte de guanys i pèrdues. Memòria.
2. Instruments de l’anàlisi econòmica-financera: ratios.
3. Equilibri econòmic-financer.
4. La valoració de l’empresa.
IX. Estructura jurídica-econòmica
1. Empresa sense personalitat jurídica.
2. Empresa amb personalitat jurídica.
3. Condicions específiques per a l’empresa informativa.
X. Formalitats per a la creació d’una nova empresa
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METODOLOGIA DOCENT:
TEORIA
Explicació dels continguts teòrics sobre empresa informativa, necessaris per a la
realització simultània de la pràctica

PRÀCTIQUES:
Desenvolupament d’un pla empresarial que conté l’anàlisi de l’entorn general i específic
en què se situa l’empresa informativa, el pla de màrqueting, el pla d’operacions i
estructura organitzativa, el pla financer i els comptes anuals, i l’estructura jurídicaeconòmica.
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SISTEMA D’AVALUACIÓ:
Per aprovar l’assignatura es pot optar per un dels dos mètodes d’avaluació següents:
1. L’avaluació continuada a través de:
-les classes pràctiques on s’elaborarà un projecte per a la creació i la gestió d’una empresa
informativa
-i la realització de dues proves parcials de coneixements teòrics
2. Una prova teòrica-pràctica al final del període lectiu com a única base d’avaluació dels
coneixements adquirits per l’estudiant.

ALTRES QÜESTIONS

OBSERVACIONS:
Les pràctiques es realitzen en aules informàtiques
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