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7. Simulació d’empreses:  
 

Des d’aquest curs tots els estudiants de cicles formatius treballen amb aquesta 
plataforma i simulen compres, vendes a altres empreses d’àmbit nacional. La web és la 
següent: 
 

http://empresaula.com/ca 
 

EN QUÈ CONSISTEIX LA SIMULACIÓ D'EMPRESES? 

La simulació d'empreses és un eina pedagògica que consisteix en la gestió per part dels 
alumnes d'una empresa simulada. 

 
Aquesta empresa reuneix les següents característiques: 

• Tant a nivell documental com de fluxos de comunicació el seu funcionament 
és el mateix d'una empresa real. L'única diferència és que el producte o el 
servei no es lliura o es presta físicament al client. 

• L'estructuració organitzativa també és la mateixa d'una empresa real, això 
és, està dividida en àrees funcionals en cada una de les quals es 
desenvolupen les activitats que li són pròpies. Al seguir un sistema rotatiu de 
departaments, a final de curs, l’alumnat ha vist conceptes i ha fet tasques de 
tots els principals departaments d’una empresa. 

• En general es relaciona amb d'altres empreses simulades, amb les quals 
estableix relacions comercials de compravenda de béns i serveis. 

• Els pagaments i cobraments entre les empreses participants es duen a terme 
a través d'un sistema bancari simulat. 

Es tracta d'una eina pedagògica de gran potència, ja que permet que els alumnes posin 
en pràctica les capacitats assolides en la formació teòrica en gestió empresarial, i 
s'enfrontin a la casuística en que es trobaran en una empresa real un cop s'incorporin al 
mercat laboral. Des de fer una presentació oral, fins a portar la comptabilitat diària de 
l’empresa, o fer el circuit complet d’una compravenda amb una altra empresa 
gestionada per alumnat real, la simulació d’empreses té moltes potencialitats que 
apropen la realitat d’una empresa a l’alumnat. 

Aquesta eina a més, permet treballar continguts de tots els mòduls, i per tant, una 
oportunitat per a posar en practica tots els conceptes apresos, i fomentar l’aprenentatge 
significatiu al estar aplicant tot allò que s’ha vist durant el cicle. Així doncs, a final de 
curs, l’alumnat és competent tant en aspectes comercials, de recursos humans, de 
finances i comptabilitat, o de logística, per exemple.  
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A més, es treballen capacitats clau com el treball en equip i treball cooperatiu, habilitats 
comunicatives i socials, adquisició d’autonomia, d’organització del treball, de 
responsabilitat, de relació interpersonal i de resolució de problemes. 

Per a poder tenir més informació de la plataforma que s’utilitza, aquí hi ha l’enllaç amb 
les principals característiques:  

https://empresaula.s3.amazonaws.com/public_resources/empresaula_2019_es.pdf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


