
 
 

JOC DE SIMULACIÓ DE NEGOCIS 
(Joc de Simulació de Comptabilitat)  

ON SERVICE 
(WinToWin PARTNERS) 

 
 
Crèdits de reconeixement: 3 ECTS 

Inscripcions: Fins el dia 13 d’abril 

Destinataris: alumnes de 2on i 3er curs dels graus de CIF, ADE i ECO. 

 
Partint del conveni signat entre la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials i l’empresa WinToWin Partners s’ofereix la possibilitat de 
participar en un joc de simulació de negocis. La participació es fa 
mitjançant equips i es treballa a través d’una plataforma web, les 
sessions de presentació i de seguiment són totalment virtuals.  
 
Els simuladors de l’empresa WinToWin Partners es fan servir en 
programes de formació de directius i de gestió de talent d’empreses 
com: Abertis, Accenture, CaixaBank, Endesa, GasNatural Fenosa, 
Maxam, NH Hoteles, PwC, Red.es, Sanitas, Telefónica i T-Systems 
entre d’altres. 
 
També els fan servir les principals universitats i escoles de negoci del 
món com ara la London School of Economics o Wharton i a nivell 
nacional: IESE, Instituto de Empresa, Ostelea, UAB, UCM, UCLM, UEX, 
UGR, UHU, ULPGC, UNED, Universidad de La Rioja, Universidad de 
Navarra, UOC, URiV i Vatel entre d’altres." 
 
 

Participa-hi !!! 

Treballa en el món real!!!! 
 

Límit 30 places !! 

 

Aprofita aquesta gran oportunitat!! 

 
  



 
 
Sessions totalment virtuals, dijous de 12:00 a 13:00 hores. 
 
Durada de joc: del 15 d’abril al 20 de maig, ambdós inclosos. 
 
Procediment de la inscripció: Els membres de l’equip s’han 
d’inscriure individualment a través d’aquest enllaç, fins el dia 13 d’abril. 
 
Posteriorment els inscrits que desitgeu anar amb un determinat equip 
de companys podeu notificar-ho a la coordinadora de l’activitat, 
professora Pilar Morera (pilar.morera@udg.edu).  
 
Objectius: L’objectiu del simulador és el de dirigir en equip una 
empresa hotelera, que té presència en un mercat domèstic i que pot 
créixer en un mercat internacional, durant 5 exercicis fiscals (rondes 
setmanals), competint contra altres equips. Això us permetrà posar en 
pràctica virtual tots els aspectes desenvolupats en la vostra formació 
teòrica, consolidant els punts següents: 
 

• Treball en equip: aconseguir el màxim benefici en compartir 
punts de vista 

• Visió: entendre la interrelació entre els diferents aspectes del 
negoci 

• Estratègia: comprendre el negoci i la posició del mercat 
• Anàlisi: entendre xifres, estudiar el mercat i els competidors 
• Gestió: prendre decisions i veure el seu impacte en el compte 

de resultats 
• Processos: millorar processos per augmentar la rendibilitat 
• Competència: es competeix contra la resta d’equips 

 
A Service es prenen decisions referents a: 
Vendes: tant en el mercat domèstic com en el mercat internacionals 
s’ha de definir el preu per habitació, l’estimació de vendes així com el 
pressupost de màrqueting. 
Operacions: establir per a cada mercat l'augment de la capacitat, 
inversió en manteniment i renovació així com reducció de costos. 
Personal: en cada mercat s'ha d'indicar els empleats permanents i 
temporals, salaris, formació i nivell de competència. 
Finances: deute a llarg termini, dies de crèdit i pagament de dividends. 
 
 
Com podeu veure aquest simulador de negocis us farà posar en 
pràctica la gran part de les assignatures estudiades fins el moment. 
A més, comptareu amb l’assessorament del Managing Partner (director 
del curs), durant tot el desenvolupament de les simulacions. 
 
 

https://aserv.udg.edu/MAU/fcee/Client/Oferta
mailto:pilar.morera@udg.edu


 
 
 
 

Calendari: 
 

• Kick Off: Dijous 15 d’abril de 12:00 a 14:00h 1a sessió i ronda 
pràctica de prova per assessorar els grups i solucionar dubtes 
que us hagin sorgit i a partir d’aquest moment comença el joc. 

 
1a ronda: 21 d’abril a les 23:59h   
2a ronda: 28 d’abril a les 23:59h 
3a ronda: 05 de maig a les 23:59h 
4a ronda: 12 de maig a les 23:59h 
5a ronda: 19 de maig a les 23:59h 

 
• Sessió final: 20 de maig de 12:30 a 13:30h. Feedback dels 

resultats finals i presentació dels tres grups guanyadors. 
 
Com a novetat d’aquest curs el director del simulador farà una 
sessió online d’una hora de durada, tots els dijous de 12:00 a 13:00 
hores per comentar els resultats presentats el dia anterior. 


