
2022/2023 
Models de negoci d’empreses comunicatives                                               
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Crèdits: 6 

Tipus: OT      Curs: 4      Semestre: 2 
 

Titulació 
2503868  Grau en Comunicació de les Oganitzacionss  

 
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les 

restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 
Professor/a de contacte    
Nom: Alex Rialp 

Correu electrònic: Alex.Rialp@uab.cat 

 
 

Utilització d’idiomes 
Llengua vehicular majoritària: espanyol   

Grup íntegre en anglès: No 

Grup íntegre en català: No 

Grup íntegre en espanyol: Sí 

 
Equip docent 
A determinar (nom i cognoms de cada professor/a que forma part de l’equip docent de l’assignatura). 

Prerequisits 
No hi ha prerequisits concrets. S’adaptarà al context específic dels estudiants de comunicació.  

Objectius  
Finalitzat el curs, s’espera que l’estudiant hagi assolit una sèrie d’objetius que inclouen el coneixement dels 
conceptes i instruments bàsics que s’utilitzen habitualment en el context dels models de negoci d’empreses 
comunicatives.  
 

Competències  
• Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i 

posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució 
de problemes dins de la seva àrea d'estudi.  

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética. 

• Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis 
posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

• Analitzar i avaluar l'estructura dels diferents tipus d'organitzacions, dels mitjans de comunicació i de la relació 
entre tots dos. 

• Conèixer l'estructura i funcions del context tecnològic, professional i econòmic de les organitzacions. 
• Gestionar el temps de forma adequada, sent capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg termini. 
• Treballar respecte d'acord amb la deontologia professional.   

 

Resultats d’aprenentatge 
 

1. Planificar i executar projectes en l'àmbit de la creació d'empreses. 
2. Identificar les bases i els elements clau per a la creació d'una empresa sobre la gestió de la comunicació. 
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3. Treballar de forma autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions 
estratègiques 

4. Explicar el funcionament de les organitzacions en el context de l'economia general.   
5. Aplicar els coneixements sobre els models de gestió empresarial a les empreses relacionades amb la 

comunicació i la cultura. 
6. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i amb qualitat manifesta, la qual cosa implica 

tenir en compte el treball individual i grupal. 
7. Aplicar els conceptes deontològics a l'anàlisi dels models d'empreses de comunicació. 

 

Continguts  
1. Anàlisi dels models econòmics dels diversos tipus d'organitzacions.   
2. Bases per a la planificació, creació i gestió d'una empresa comunicativa. Estratègia de nou negoci i el 

Business Pla.  
3. Models de gestió del new business: Actors externs i interns.  
4. Anàlisi dels Ingressos. Gestió de producció (audiovisual, digital i gràfica). Gestió de drets (models, música, 

imatges, etc.). Control de despeses.  
5. La importància de la projecció de resultats. 

Metodologia  
 
El tipus de docència planificada per a l'assignatura és la docència presencial (llevat de restriccions a la mateixa que 
poguessin imposar les autoritats acadèmiques o sanitàries). Per assolir els objectius de l' assignatura, s' utilitzaran les 
següents metodologies docents:  
 
1. Classes magistrals amb suport TIC: En aquestes sessions els professors desenvoluparan els principals conceptes i 
nocions fonamentals de l'assignatura amb exemples empresarials il·lustratius, si és el cas. 
 
2. Sessions de treball centrades en exercicis i casos pràctics per entendre millor els diferents conceptes teòrics 
treballats en les sessions magistrals. 
 
3. Activitats diverses de suport: Amb l'objectiu d'apropar l'estudiant al món de l'empresa durant l'any curs es 
recomanarà la recerca i lectura per part de l'alumne d'articles de premsa i/o articles de revistes especialitzades 
relacionats amb els conceptes i continguts que es treballen en l' assignatura. 
 
4. Realització, lliurament i presentació d'activitats i/o projectes pràctics desenvolupats pels alumnes individualment o 
en grups de treball. 
 
5. Tutories: L'estudiant disposarà d'unes hores on el professor/a de l'assignatura podrá ajudar-lo a resoldre els dubtes 
que se li presentin en l' estudi de la matèria i en la resolució de problemes. 
 
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe dins del calendari establert pel centre o per la titulació perquè l'alumnat 
ompli les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura. 

Activitats formatives 
 
Títol HORES ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE  

Tipus: Dirigides    
Classes pràcticas       17      0,68            6, 7  
Classes teóricas       33      1,32            1, 2, 4, 5 

Tipus: Supervisades    
Tutories       15      0,6            1, 2, 4, 5   
    
Tipus: Autònomes    

Estudi dels conceptes teòrics, elaboració 
d’exercicis i casos       76,5                       

 
     3,06 
 

           3 
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Avaluació 
 
La nota final (global) de l'estudiant a l'assignatura estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:  
 
1. Seguiment del curs. El seguiment correcte del curs exigeix l'assistència regular a classe i la realització dels 
exercicis i/o casos pràctics, projecte en grup i/o activitats programades durant el curs per cadascun dels temes. 
Aquest seguiment representarà el 30% de la nota final del curs.  
 
2. Prova parcial. A mitjans de curs es realitzarà un examen parcial no alliberador sobre la base dels continguts 
impartits fins aquell moment. La nota de lexamen parcial representarà el 20% de la nota final del curs.  
 
3. Examen final. S'avaluarà l'estudiant sobre la base dels continguts íntegres de l'assignatura. La nota d’aquest 
examen final serà el 50% de la nota final del curs. Cal treure un mínim de 3 sobre 10 a l'examen final. En cas contrari, 
aquesta prova avaluativa computarà un 0 al càlcul mitjà de la nota final de l'estudiant a l'assignatura.  
 
Si aquesta mitjana final ponderada (30%-20%-50%) és igual o superior a 5, l'estudiant superarà la assignatura. Si 
aquesta mitjana final és igual o superior a 3,5 i inferior a 5, l'estudiant suspendrà la assignatura amb dret a 
recuperació. Si aquesta mitjana final és inferior a 3,5 l'estudiant suspendrà la assignatura sense dret a recuperació.  
 
Al final del curs, cada professor publicarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de revisió de les mateixes.  
 
Per a aquells estudiants que tinguin dret a la recuperació, el professor/a de l'assignatura decidirà la modalitat de la 
mateixa. La nota de la recuperació només tindrà dues opcions: Apte o No-apte. Si l'estudiant obté un anota d'Apte, es 
considera que ha superat l'assignatura amb una nota numèrica màxima igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de 
No-apte, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la recuperació.  
 
Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" a l'assignatura sempre que no hagi participat a cap de les activitats 
d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que en faci alguna component d’avaluació ja no podrà optar a un 
"No Avaluable".  
 
Calendari d'activitats d'avaluació  
 
Les dates de les diferents proves d'avaluació (prova parcial, final i de recuperació, exercicis a l'aula, lliurament i 
presentació de treballs o projectes,...) s'anunciaran amb antelació suficient durant el semestre.  
 
"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, llevat que hi hagi un motiu excepcional i 
degudament justificat pel qual no es pugui fer un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les 
titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiant afectat, en proposaran una nova programació dins del període 
lectiu corresponent.» Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB).  
 
Procés de Recuperació  
 
"Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats 
que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de la assignatura o mòdul." Apartat 3 de 
l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d’haver obtingut una qualificació 
mitjana final de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.  
 
La recuperació consta únicament de l’examen final de recuperació que comprendrà totes les matèries 
desenvolupades durant el curs. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5 
(apte). En cas contrari, mantindrà la mateixa nota final que tenia abans de la recuperació.  
 
Procediment de revisió de les qualificacions  
 
Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en què es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa 
manera, s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens de acord amb la normativa de la 
Universitat.  
 
Irregularitats en actes davaluació  
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que es considerin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica 
vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la 
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte de avaluació, independentment del procés 
disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats als actes d'avaluació d'una mateixa 
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assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. 
(Normativa Acadèmica UAB).  
 
L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que 
imposin les autoritats acadèmiques o sanitàries. 
 

Activitats d’avaluació  
 
Títol Pes HORES ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE  

Examen final    50%       2                    0,08        1, 2, 4, 5 
Prueba parcial    20%      1,5       0,06        1, 2, 4, 5   

Seguimiento del curso    30%      5       0,2        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

Bibliografía  
 
Bàsica 
 
AGUADO, G. (et al.) (2008): Organización y gestión de la empresa informativa. Madrid: Editorial Síntesis  
 
BUSTAMANTE, E. (2004). Comunicación y cultura en la era digital. Industrias, mercados y diversidad en España. 
Segunda edición. Barcelona: Gedisa.  
 
CEREZO, P. (2022): Deconstruyendo los medios. Córdoba: Editorial Almuzara.  
 
CEREZO, P. (2018): Los medios líquidos. Barcelona: Editorial UOC.  
 
NIETO, A. i IGLESIAS, F. (2000): La empresa informativa. Barcelona: Ed. Ariel.  
 
NÚÑEZ, V. (coord.) (2022): La empresa informativa en la era digital. 2ª ed. Madrid: Ed. Centro de Estudios 
Financieros. 
 
ZAPATA, L. (2016): Industria de la comunicación y economía digital. Barcelona: Editorial UOC.    
 
Complementària 
 
BUENO, E. (2007): Organización de empresas. Estructura, procesos y modelos. 2ª ed. Madrid: Pirámide. 
 
GONZÁLEZ-DOMÍNGUEZ, F.J. (2002): Creación de empresas: Guía para el desarollo de iniciativas empresariales. 
Madrid: Pirámide. 
 
PALACIOS, D. (2022): Negocios digitales. Madrid: Pirámide. 
 
URBANO, D. i RODRíGUEZ, Ll. (2010): Guía per a l’elaboració d’un pla d’empresa. Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya. 
 
La disponibilidad en formato papel o e-book de esta bibliografía vinculada a la asignatura es puede consultar en:  
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html 
 
 
Programari 
 
En principi, no es requereix l’utilització de programari específic sofisticat per aquesta assignatura. 

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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