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Resum 

Aquest projecte pretén recollir l'estudi realitzat per tal de crear l'empresa Focus, centrada 

en la realització d'activitats per infants i joves mitjançant els videojocs com a eina 

educativa. 

Es recollirà el perquè del projecte, quines són les seves motivacions principals i quin és 

el punt de partida, d'especial rellevància en el cas que ens ocupa, donada la manca 

d'oferta d'activitats similars en un mercat molt poblat en activitats d'altres categories, i 

amb un públic cada vegada més exigent. 

Per tal de poder justificar l'estructura de l'empresa i de les activitats, es realitzarà una 

immersió en el món dels propis videojocs, explicant-ne els punts característics que en 

resulten més rellevants, l'evolució que han sofert en els últims anys, i buscant 

resposta a la pregunta que recorre el món educatiu i del lleure en l'actualitat: com els 

podem utilitzar? 

Les solucions que resultin d'aquest estudi es posaran a prova a nivell educatiu i 

pedagògic, cal no oblidar que el pilar de l'empresa serà aportar valor a l'àmbit 

educatiu, de manera que en tot moment caldrà no només mantenir una coherència 

econòmica i comercial, sinó també educativa i clínica. 

S'analitzarà la viabilitat econòmica del projecte a partir de la premisa d'una inversió 

realitzada íntegrament per part del soci director, fet que tindrà una significança 

especial donada la quantitat limitada de recursos de la que es disposa.   

És d'especial rellevància puntualitzar que el cas d'estudi, exposat de manera teòrica, ha 

estat dut a la pràctica i es troba en la fase inicial d'arrencada, sense encara haver 

començat l'activitat comercial. És per aquest motiu que les conclusions d'aquest 

projecte seran essencials per poder posar a la pràctica allò que s'ha après mentre 

s'elaborava.  
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1. Glossari 

Online: Fet de realitzar accions en línia, mitjançant una connexió d'internet, interactuant 

amb altres usuaris o plataformes. 

Pay to play: Model tradicional de comercialització dels videojocs, pagant per poder-hi 

tenir accés. 

Free to Play i Freemium: Model de comercialització de videojocs,que facilita una entrada 

gratuïta al seu ús oferint la possibilitat d'adquirir-ne versions millorades. 

Shooter: Modalitat de videojoc en que el jugador dispararà a altres jugadors o elements 

del joc per assolir els objectius plantejats. 

Virtual Reality: Model de videojoc en que l'usuari utilitza un aparell de visió que és 

controlat pel moviment físic de la persona que l'utilitza. 

Gamificació: Model educatiu que treballa per incloure els jocs i videojocs a l'aula i en el 

global de l'entorn educatiu. 

Minecraft: Videojoc d'estil creatiu, similar al joc Lego conegut mundialment, basat en una 

estructura de blocs i varietat de materials. 

Cash flow: Fluxe de caixa, indica els diners que entren i surten del compte d'empresa. 
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2. Acrònims 

PC: Personal Computer, ordinador de sobretaula, utilitzat sovint també a l'hora de 

categoritzar per contenir els ordinadors portàtils. 

FPS: First person shooter, singularització de la modalitat de shooters. 

MMO: Massive Multiplayer Online, nova generació de videojocs en que els jugadors 

interactuen entre ells online en comptes de seguir un camí definit pels dissenyadors, 

prenent una important vessant social i competitiva. 

LoL: League of Legends, videojoc de caràcter competitiu en grups de 5 jugadors, 

estructurat en partides de 20 a 45 minuts. 

MOBA: Multiplayer Online Battle Arena, gènere en el que s'engloben videojocs com LoL. 

VAN: Valor actualitzat net, procediment econòmic que permet calcular el valor present 

de fluxes futurs donada una inversió 

TIR: Taxa interna de retorn, mesura dels rendiments futurs esperats en una inversió. 
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3. Prefaci 

3.1. Origen del projecte 

La idea de realitzar aquest projecte s'esdevé a partir del neguit personal de poder 

realitzar una tasca educativa en el món dels videojocs, en el qual he estat involucrat 

des de l'adolescència. 

 Professionalment, a través de treballar activament en processos de grup i lideratge de 

projectes, i través d'anys de voluntariat en el camp de l'educació no formal, formant 

part de grups escoltes i de formació educació no formal, adquireixo experiència per 

poder innovar i aportar la vessant educativa en un entorn on tradicionalment ha 

mancat. 

3.2. Motivació 

Les diferents comunitats de videojocs online, definides per la totalitat dels seus jugadors 

actius, han tendit tradicionalment a un fort component agressiu, castigant sovint 

l'experiència de joc de molts dels jugadors. En els darrers anys, el boom de 

popularització que aquest tipus de videojocs han viscut, combinat amb la cada cop 

menor mitjana d'edat dels jugadors, ha incrementat la toxicitat percebuda per la 

majoria d'usuaris. 

El nivell d'absorció que aquests jocs tenen sobre els adolescents, sumat a la gran 

quantitat d'hores que s'hi juguen, sovint ha fet que els comportaments nocius dins el 

joc acabin traslladant-se a l'exterior, ja sigui a nivell d'estat d'ànim, de tracte familiar o 

de relació amb els companys de joc coneguts personalment.  

La confiança en que el joc no és mai un fet negatiu, sinó que el cal és contribuir a que 

els col·lectius amb cert risc aprenguin a gestionar-lo de manera positiva és el que ha 

marcat la voluntat de crear un entorn que pugui no només potenciar aquest missatge, 

sinó ajudar a aquells usuaris que vulguin gaudir d'una millor experiència en el seu 

temps de joc. 
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La voluntat de dissenyar una solució que traspassés el propi marc del lleure i que 

pogués ser aplicada en els camps escolars i clínics per tal de poder oferir un servei 

integral a qualsevol usuari interessat, va portar a buscar un equip multidisciplinari que 

pogués tractar tots els fronts.  

Després de passar per experiències professionals on el focus ha estat en el propi 

producte i no en la capacitat que aquest tenia per realitzar un impacte social, el neguit 

de treballar en un projecte socialment responsable desemboca en la necessitat de 

deixar l'àmbit professional en el que em trobava i fer un salt cap al que sempre ha 

estat una passió personal, els videojocs. 

La motivació del projecte, doncs, ha deixat de ser personal per adquirir un caràcter 

col·lectiu. El que descriuré en els pròxims capítols és fruit del treball personal i grupal, 

que encara que deixi plasmat en aquest document amb el meu nom, parteix de les 

hores de feina i l'esforç del Pedro Jover, la Lara Vaimberg i la Queralt Llorca, 

membres creadors de Focus part indispensable del resultat final. 
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4. Introducció 

4.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu l'estudi de la viabilitat de la creació d'una empresa, 

Focus, dedicada a l'educació d'adolescents a través dels videojocs. No es tracta d'un 

projecte purament teòric sinó que s'implementarà al llarg del 2016. 

Donada la posterior execució del projecte, es presenten els següents objectius 

secundaris: 

 Estudiar a fons el sector de les activitats de lleure, en que s'emmarcarà l'activitat de 

Focus, per tal d'adquirir les millors pràctiques de la industria. 

 Aprendre els mecanismes propis de la creació d'una empresa i la seva aplicació en 

un cas pràctic. 

 Aprendre com es treballa a nivell de màrqueting empresarial per tal de poder situar 

l'empresa correctament en el seu segment de mercat. 
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4.2. Abast del projecte 

L'abast d'aquest projecte és el següent: 

 Presentació de l'empresa: Presentació del perquè de les activitats que s'hi 

realitzaran 

 Anàlisi de l'entorn: Estudi de l'entorn de l'empresa, tant en el marc dels videojocs 

com de l'educació en el lleure, desgranant la competència i els factors que hi 

influiran. 

 Pla de màrqueting: Estudi de les diferents accions d'estudi del client i de promoció 

de l'activitat oferta, per tal de situar l'empresa en el mercat i poder arribar als 

segments de població de més impacte pel negoci ofert. 

 Pla d'operacions: Presentació de les diferents activitats que definiran l'activitat de 

l'empresa i la seva evolució a mesura que s'estableixi en el mercat. 

 Pla de recursos humans: Explicació detallada dels recursos amb els que el 

l'empresa contarà, definició dels perfils i d'allò que s'espera poder aportar al 

treballador. 

 Pla econòmic: Detall de la inversió inicial, en quins conceptes es realitzarà la 

despesa, pla d'ingressos i previsió de resultats dels primers períodes.  
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5. Presentació de l'empresa 

5.1. Antecedents i raó de ser 

La motivació inicial a partir de la qual s'ha desenvolupat la idea de negoci és la de poder 

oferir una solució a aquelles persones a qui els costa gestionar la negativitat de 

l'entorn que moltes vegades suposen els videojocs online, sobretot en la seva faceta 

més competitiva. 

La presència a l'alça de les iniciatives dels desenvolupadors de videojocs per posar 

frenada a l'escalada d'aquests comportaments, em va suggerir el fet que la millor 

manera de contribuir a corregir un comportament que feia que jo mateix no pogués 

gaudir del joc tal i com hauria de ser, de manera positiva i distesa, era poder influir 

sobre la comunitat de manera activa.  

L'experiència prèvia en l'educació amb adolescents que he tingut al llarg de la meva vida 

com a cap d'un agrupament escolta va fer-me plantejar una tasca força distanciada 

de les que es treballen des de la vessant dels propietaris dels jocs, i és la de poder 

establir una relació personal amb els jugadors, amb el rol d'educador, i poder treballar 

les actituds que sorgeixen al jugar.  

Després d'una intensa cerca de solucions que ja s'estiguessin treballant i del diàleg amb 

experts sobre la matèria, vaig entendre que no hi havia cap projecte o empresa que 

oferís allò que estàvem plantejant, i em va animar a estudiar la viabilitat de crear una 

empresa que pogués dur-ho a terme.  

Amb l'ajuda d'altres professionals hem creat un equip multidisciplinari, i ara ens 

enfrontem amb l'estudi de la idea que hem desenvolupat, per veure si és factible dur-

la a terme. 
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5.2. Concepte de negoci 

La idea de negoci es situa en el món de les activitats d'educació en el lleure o 

extraescolars. El servei que es planteja és el de donar un espai on l'usuari pugui 

aprendre a través del joc i potenciar els valors que es desprenen d'aquests, depenent 

del tipus de joc amb el que es treballi. Això ho farà mitjançant educadors, que 

gestionaran l'activitat, i en grups que permetran fomentar el caràcter social que els 

jocs online sovint el deixen de costat. 

Distingint per a qui es fa la activitat, trobem diferents segments de població. D'una banda 

tractarem el joc per aquells usuaris que en fan un ús o un abús, jugadors que 

l'utilitzen una quantitat de temps considerable de la seva vida però que no mostren 

cap patologia directament associada a l'addició. Amb aquests grups es treballarà per 

fomentar-ne el bon ús, l'autogestió del temps i expectatives, i el treball en els valors 

com he dit anteriorment.  

D'altra banda hi haurà una activitat destinada específicament a aquells nois 

diagnosticats d'addicció als videojocs o Trastorn per Joc a Internet (Internet Gaming 

Disorder), fet cada cop més comú, com explica Carbonell a La adicción a los 

videojuegos en el DSM-5 [1]. Amb aquests usuaris es farà un seguiment terapèutic 

de l'activitat i una coordinació periòdica amb el professional o centre responsable del 

tractament del nen, amb un equip conjunt d'educadors i psicòlegs, que dissenyaran 

activitats especifiques en funció de les necessitats concretes del pacient. 

En menor quantitat, però reconeixent-ho com una àrea de potencial creixement, hi haurà 

la possibilitat d'oferir l'activitat de manera online per usuaris que no tinguin capacitat 

de fer-ho presencialment, sobretot aquells que no resideixin a Barcelona, on Focus 

tindrà el local.  

El contingut pedagògic i la manera com es treballarà es pot trobar al projecte educatiu 

annexat, on es detallen les estructures de les sessions, els valors que es treballaran i 

les tècniques a utilitzar, i que ha estat realitzat conjuntament amb psicòlegs i 

pedagogs. 
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5.3. Avantatge competitiu 

 Actualment no hi ha cap activitat a la ciutat que ofereixi una combinació entre 

videojocs i aprenentatge en el marc dels títols comercials que hi ha al mercat, les 

úniques experiències són amb videojocs de caràcter purament didàctic. 

 Oferir als clients un servei integral, on no només troben experts en videojocs sinó 

que hi ha professionals de l'educació i amb experiència treballant amb infants i 

adolescents en altres activitats, acompanyat de la supervisió de psicòlegs per 

aquells casos que presentin possibles patologies. 

 Realitzem un tracte directe amb els pares i no només amb l'usuari final, acompanyat 

de xerrades mensuals, fet que ajudarà a frenar la barrera d'entrada a l'activitat i 

treballarà la pròpia relació familiar. 

5.4. Missió, visió i valors 

5.4.1. Missió 

Treballar l'aprenentatge dels joves que utilitzen videojocs, per tal de complementar 

l'experiència del joc amb el seu creixement personal, potenciar l'aspecte social del 

seu temps de lleure i permetre'ls viure la vessant més positiva del seu temps de joc, 

reduint la toxicitat i ajudant a que formin part de la comunitat de manera positiva. 

5.4.2. Visió  

La visió de l'empresa és arribar a ser el referent de l'oci virtual a Barcelona, treballant els 

videojocs més populars i que ofereixin una capacitat d'aprenentatge, i adaptant-se a 

les necessitats que els joves i els seus pares i professors puguin trobar amb el tracte 

amb les tecnologies, per poder oferir recursos per treballar-les. 
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5.4.3. Valors 

 Atenció directa al jove, prioritzant el seu creixement personal. 

 Ús positiu i moderat del temps d'oci, evitant l'abús dels videojocs. 

 Recerca constant per tal de poder donar resposta als reptes socio-tecnològics del 

moment. 

 Sentit ètic en tota la relació amb els usuaris i les seves famílies. 

 Respecte per les persones, treballat activament dins el grup de joc. 

 Donar un espai d'apoderament dels treballadors dins l'empresa. 

 Treballar la responsabilitat social corporativa com a puntal de l'acció empresarial. 
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6. Presentació de l'entorn 

En aquest apartat s'analitzaran els factors tan de l'entorn general on situem Focus com 

de l'entorn específic que tindrà l'activitat (tipologia de clients, competidors existents i 

potencials i altres serveis que puguin ser substitutius), per tal de poder posar 

l'empresa en el seu correcte context i poder argumentar el perquè de les decisions 

del futur pla de negoci. 

6.1. Entorn general 

Per tal de definir l'entorn general de l'empresa realitzarem un anàlisi PEST, treballant els 

àmbits politico-legal, econòmic, social i tecnològic.  

6.1.1. Entorn politico-legal 

Les activitats extraescolars estan reglades com a activitats de lleure, i com a tal s'atenen 

a les regulacions del sector. Les principals normatives aplicades a tenir en compte a 

l'hora de dissenyar l'activitat són les següents. 

 Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (Decret 

140/2003) [2]. 

Entrada en vigor: 18/06/2003 

Organisme regulador: Generalitat de Catalunya 

Estableix les condicions tècniques necessàries que ha de complir cada modalitat 

d'instal·lació juvenil destinades a activitats amb infants i joves: les aules, les cases 

de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, i els campaments juvenils. 

 2n Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural (TRE/355/2009) 

[3]. 

Entrada en vigor: 01/01/2008 

Organisme regulador: Generalitat de Catalunya 
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Regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats privades que tinguin com a 

activitat principal la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural, 

consistent en activitats complementàries a l'educació formal que amb l'objectiu de 

desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma d'educar integralment a la 

persona, comprensiu de les activitats següents: 

a) Activitat d'educació en el lleure dins o fora del marc escolar. 

b) Organització i gestió de serveis socioculturals, 

També queden afectades les divisions, línies de negoci, seccions o altres unitats 

productives de les empreses dedicades a la prestació dels serveis de l'àmbit 

funcional del present conveni. 

 Regulació de les activitats d'educació en el lleure (DECRET 137/2003) [4]. 

Entrada en vigor: 10/06/2003 

Organisme regulador: Generalitat de Catalunya 

Regula els requisits mínims que han de complir les activitats de lleure a Catalunya 

Destacar, com a marc d'actuació de l'àmbit temàtic a Catalunya, el Pla Nacional de 

Joventut, d'entrada en vigor l'any 2000. Tot i no definir-se com a una normativa, 

estableix el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de 

joventut a Catalunya, que afectaran l'entorn en el que es desenvolupen les activitats 

del lleure. 

Les certificacions necessàries per desenvolupar les activitats de lleure específicament 

són les següents: 

 Certificació negativa del registre d'antecedents penals 

Requisit indispensable per  tots els professionals que duguin a terme les activitats 

de lleure 
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 Director d'activitats de lleure 

Requisit indispensable  per aquelles activitats amb grups de més de 25 nens. 

Només caldrà un titulat per grup. 

 Monitor d'activitats de lleure 

Requisit indispensable per grups de fins a 25 nens. Caldrà disposar d'un mínim 

d'un monitor de lleure titulat per cada 11 nens que formin part del grup. 

6.1.2. Entorn econòmic  

La crisi econòmica que ha afectat tota Espanya i Barcelona com a àmbit particular 

d'estudi els últims anys ha canviat la manera de viure de molts dels seus ciutadans. 

Una de les principals conseqüències d'aquests canvis ha estat la reducció de la 

despesa en aquelles partides familiars que podien ser més prescindibles, ja no 

només en aquells habitatges en que hi havia deteriorament econòmic, sinó també 

com a efecte encadenat per la por de la contracció de la economia.  

S'entenen les activitats extraescolars com un dels àmbits no considerats indispensables 

per les famílies, i per tant vulnerables a aquest tipus de retallades. 

Trobem, però, que tot i que la despesa en activitats extraescolars s'hagi pogut veure 

afectada en el seu total, l'adaptació ha estat a nivell de preu i no de quantitat. Els 

infants i joves segueixen realitzant una gran quantitat d'activitats, i el mercat s'ha 

adaptat per retallar despeses per poder seguir oferint activitats a preus lleugerament 

reduïts. 

Respecte a l'entorn econòmic, doncs, caldrà estudiar com han evolucionat els preus de 

les activitats del sector i assegurar que les activitats de Focus troben un bon espai de 

mercat, que siguin accessibles per la majoria del seu públic objectiu i fins i tot que el 

preu en sigui un factor que generi atracció per tal de captar usuaris que fins al 

moment haguessin estat realitzant altres activitats. 
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6.1.3. Entorn sociocultural 

La dualitat de les activitats de lleure i els videojocs és una qüestió que cal treballar de 

forma separada, donada la nul·la experiència que hi ha en la seva unió. Analitzarem 

les seves relacions principals amb l'àmbit sociocultural i l'evolució que han anat veient 

en els últims anys. 

 Evolució de les activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars van tenir un gran augment de participació en la dècada dels 

90, moment en que van convertir-se en un dels pilars de l'educació complementària a 

l'escola de la població espanyola. 

Des d'aquell moment, i com es pot veure en la figura 6.1, la seva evolució ha estat 

mínima, patint fins i tot un reajustament després de la gran demanda que va arribar a 

tenir en el seu punt de màxima demanda.  

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Distribució del percentatge d'usuaris d'activitats extraescolars.[5] 

El tipus d'oferta, de la mateixa manera que l'oferta de places, no ha patit canvis notables 

en la última dècada, fet d'una relativa preocupació donat el constant canvi del món de 

l'educació, i fins i tot del tipus de tasques que desenvolupen els infants i joves d'avui 

en dia en comparació a fa vint anys.  

Aquesta manca de renovació de l'oferta ha fet florir, en els últims anys, un gran rang 

d'ofertes tecnològiques, allunyades de la informàtica com tradicionalment ha estat 

coneguda, que pretenen acostar-se i treballar les inquietuds dels joves, amb un 

interès creixent per la robòtica i els videojocs, amb els que tenen un gran nivell 

d'interacció que multiplica les possibilitats que poden oferir aquestes activitats. 
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Tot i que encara no hi ha una oferta de places d'activitats tecnològiques tan elevada com 

podrien ser les d'esports, activitats com la robòtica són el principal motor de 

creixement en el món de les extraescolars, estancat en els últims anys. La creixent 

demanda d'activitats similars, donat el seu èxit, està fent aflorar diferents projectes 

com els de Lego Robotics, d'estructura internacional, o els sistemes com Scratch o 

Arduino, que tot i no ser concebuts com una eina educativa, estant sent adaptats als 

més joves. 

 Augment de l'interès en la gamificació 

Una de les tendències actuals dins del món dels recursos humans és la gamificació, 

l'ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de 

potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius 

comuns entre els jocs. Es tracta d'una nova i poderosa estratègia per influir i 

motivar grups de persones. 

En l'entorn educatiu, la  gamificació és utilitzar incentius, retroalimentació immediata, 

recompenses, i més per a l'ensenyament a classe, amb l’objectiu de motivar als 

estudiants en el procés d’aprenentatge, per tal de potenciar-lo, oferint noves eines 

al professorat. 

Una de les filosofies principals de la gamificació és treballar per resoldre el paradigma 

plantejat per W. Churchill, "M'encanta aprendre, però m'horroritza que 

m'ensenyin". Amb la gamificació, es treballa perquè sigui la pròpia persona, a 

través del guiatge del professorat, que aprengui activament mitjançant un entorn 

que potenciï la il·lusió per fer-ho. 

El volum de negoci de la gamificació es considera en el creixement continu, amb una 

taxa de creixement d'un 67% entre el 2013 i el 2018, i es preveu que arribi als 

2.800 milions de dollars l'any 2016, segons l' M2 Research, de Markets and 

Markets [6] 

 Gran percentatge d'infants i joves que dediquen un nombre elevat d'hores als 

videojocs 

Els infants i joves dediquen més temps del seu espai d'oci als videojocs que a cap 

altra activitat concreta. Com es pot veure en el gràfic 6.2, el temps mitjà d'ús dels 

videojocs entre setmana es situa sobre 1 hora i 15 minuts, on es s'inclou aquells 
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joves que declaren no fer ús dels videojocs. Si analitzem les dades en cap de 

setmana, el resultat augmenta de manera significativa.  

 

Figura 6.2 Distribució del percentatge d'usuaris d'activitats extraescolars.[7] 

El motiu principal d'aquest fet és que els videojocs han passat a formar part de la 

nostra rutina diària, sobretot des de l'aparició dels jocs socials i de la gran 

penetració dels dispositius mòbils, compatibles amb videojocs. 

En els últims anys aquestes no han fet més que augmentar, fet que ha començat a 

plantejar la problemàtica de tenir un espai d'alta rellevància sobre un sector de la 

població tan vulnerable, en el que no hi ha una oferta d'atenció suficient per ajudar 

a treballar-ho de manera positiva. 

 Aparició dels MMO 

Els Massive Multiplayer Online són videojocs en que els seus usuaris no només es 

dediquen a una interacció amb els recursos que els dissenyadors preparen pel 

desenvolupament del joc, sinó que formen part d'un entorn social i sovint 

competitiu en el que participen un gran nombre de jugadors simultàniament. 

L'aparició d'aquest tipus de videojocs, que és aplicable a la gran majoria de gèneres, 

ha suposat un canvi del paradigma en els videojocs. El focus de la industria havia 

estat posat en la qualitat gràfica, la millora de la tecnologia i el desenvolupament 

d'eixos conductors que acompanyessin el jugador al llarg de la seva experiència. 

Això donava lloc a videojocs finits, que dificultaven l'aparició de comportaments 

abusius o adictius. 

La popularització dels MMO, seguint la tendència de connectivitat que feia uns anys 

ja s'havia desenvolupat amb les xarxes socials, ha fet anar tendint la industria cap 



Pla d'empresa d'un negoci d'activitats educatives mitjançant videojocs Pág. 23 

 

al desenvolupament de jocs on l'aspecte competitiu, d'interacció i de rivalitat entre 

jugadors passa a ser l'essència del joc.  

Passa a ser des d'aquest moment, en que hi ha una explosió de les relacions entre 

jugadors d'arreu del món a través del joc, que la manca de convencions socials 

per tal de generar un tracte positiu entre usuaris fa que s'iniciï una escalada de la 

toxicitat social en les anomenades comunitats online, o col·lectius de jugadors que 

participen del videojoc. 

Aquesta preocupació és tan present en la industria que les companyies productores 

de videojocs han creat departaments interns de gestió dels jugadors, en que 

s'estudien les interaccions entre aquests i s'estableixen càstigs temporals o fins i 

tot l'expulsió dels jugadors del videojoc. 

En el cas concret de League of Legends, videojoc més popular del moment i un dels 

pocs en el que els seus desenvolupadors han optat per compartir les seves dades 

amb la base de jugadors, s'ha arribat a comptabilitzar un 80% de les interaccions 

verbals entre jugadors com a "extremadament negatives", amb només un 8,7% 

d'interaccions positives [8].  

6.1.4. Entorn específic dels videojocs 

Independentment de les activitats de lleure, a les que ens referim especialment a l'hora 

de tractar l'entorn, al tenir un pes principal a l'hora de dissenyar la solució que es vol 

aportar, val la pena fer un estudi de l'entorn dels videojocs, per poder entendre la 

problemàtica existent i les diferents eines que podem trobar al seu voltant, des de 

videojocs en concret fins a les plataformes en que s'engloben. 

La demografia de l'usuari de videojocs és molt variable, molt allunyada del que es sol 

considerar com un món dedicat al públic més jove. Com es pot veure en la figura 6.1, 

el cos central de jugadors es troba entre els 15 i els 44 anys, amb una mitjana d'edat 

de 35 anys. Destacar que aquestes dades variaran dràsticament sobre els tipus de 

videojocs estudiats, amb disparitats molt elevades depenent de la plataforma 

estudiada i el gènere del videojoc. 

Destacar que en un inici els videojocs eren jugats principalment per un públic masculí, 

públic objectiu principal dels creadors. De mitjana hi passen més hores setmanals, i 

tenen un percentatge d'ús dels videojocs superior respecte al públic femení, com 

expliquen Alonqueo i Rehbein en  Usuarios habituales de videojuegos, una 
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aproximación inicial [9],  però a mesura que es revisen estudis més recents podem 

veure una gran evolució de la quantitat de públic femení incorporant-se al mercat. 

Aquest públic comporta una alça en ofertes d'altres gèneres, més allunyats de l'acció 

i dels shooters, gèneres especialment poblats per homes. El públic femení es decanta 

per jocs de tendència més social, utilitzant predilectament smartphones (57,6% del 

públic femení), mentre que el públic masculí tendeix als dispositius més complexes, 

com les consoles i els ordinadors, segons l'Associación Española de Videojuegos 

[10]. 

 En l'estudi Essential facts about the computer and video game industry [11], publicat per 

l'Entertainment Software Association, es poden veure aquestes tendències de 

manera més detallada. 

 

Figura 6.3 Distribució d'ús dels videojocs segons gènere i franja d'edat. Stadista [12] 

La primera classificació a tenir en compte és la dels principals gèneres en que 

s'organitzen els videojocs, molts dels quals sovint pertanyen a més d'una categoria, 

són els següents: 

 Acció 

 Plataformes 

 Shooters 

 Estratègia 

 Simulació 

 Esports 

 Curses 
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 Aventura 

 Rol 

 Socials  

L'ús del videojoc presenta també diferències rellevants segons la categoria en la que 

pertanyi, modificant els patrons de joc, les edats objectiu, el gènere del jugador, la 

barrera d'entrada i la dificultat de l'experiència. D'aquesta manera, videojocs vinculats 

als dispositius mòbils tendiran a models socials o de plataformes en que l'experiència 

de joc es dissenya per poder realitzar sessions de durada reduïda que garanteixin 

recompenses a curt termini, mentre que els jocs d'estratègia que requereixin sessions 

de joc més llargues i de més dificultat, típicament aniran destinats a plataformes com 

els ordinadors o les consoles. 

A l'hora de fragmentar l'entorn dels videojocs, estudiem les diferents plataformes en que 

trobem l'oferta de videojocs: 

 Ordinadors de taula i portàtils 

 Consoles de videojocs 

 Consoles portàtils o de mà 

 Dispositius mòbils 

 

 

Figura 6.4 Distribució d'ús de les diferents plataformes de videojocs, publicat per Requena Farinós[13] 

La plataforma utilitzada defineix, en gran mesura, la personalitat de l'usuari, l'objectiu de 

la sessió de joc i el grau de vinculació que estableix amb el videojoc. 

Els usuaris de consoles portàtils i de dispositius cerca un espai lúdic de durada curta, 

òptim per omplir espais temporals de dedicació parcial, o no enterament de joc. La 
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baixa capacitat computacional de l'aparell i el menor repertori de controls que 

ofereixen aquestes plataformes obren la porta a conceptes de videojocs senzills i de 

repetició, en els que els fabricants posen més èmfasi en un aspecte gràfic senzill i 

atractiu, que inciti a la interacció ràpida i estimulant. 

Per contra, els jugadors de plataformes com els PC's i les consoles estableixen patrons 

de joc de més llarga durada. El tipus de videojoc que els fabricants ofereixen per 

aquests tipus de maquinaria representen inversions molt superiors, que donen lloc a 

productes amb un gran nivell de definició, fils conductors que sovint representen el 

pes principal de la jugabilitat, amb els que el jugador estableix un vincle similar amb el 

que existeix amb els personatges literaris. 

La major durada d'aquestes sessions de joc i al temps total destinat a un videojoc 

concret porten una concepció llarg-terminista de l'espai de joc, sovint no buscant 

recompenses a llarg termini i desenvolupant una evolució de coneixement respecte al 

joc considerable. Aquests són els videojocs que presenten comportaments més 

problemàtics, donada la dependència que generen sobre els jugadors més joves, a 

l'oferir un flux constant d'interacció i progressió, que sovint atreu als jugadors que 

presenten major atenció a l'aspecte competitiu. 

 Principals videojocs del mercat dels ordinadors. 

La gran oferta de videojocs per ordinadors ofereix als usuaris d'aquesta plataforma una 

gran gamma de possibilitats, en un mercat que cobreix tots els gustos i que ha 

adquirit en la última dècada dimensions similars a les de la industria cinematogràfica, 

on les grans produccions per la gran pantalla ja han quedat superades a nivell de 

pressupost pels videojocs punters que poden compartir les consoles i els ordinadors. 
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Figura 6.5 Percentatge de temps de joc dels principals videojocs per ordinador. [12] 

D'entre els jocs més jugats, comptabilitzats en hores de joc totals pels seus usuaris, 

destaca la distància que separa el primer competidor, League of Legends,  del segon, 

amb més d'un 200% de marge. Els jocs d'estratègia representen la principal porció 

d'aquest rànking, amb League of Legends, DOTA 2, World of Tanks i Smite com a 

principals exponents. 

La resta de categories també gaudeixen de representants rellevants, com Counter 

Strike: Global offensive per part de la categoria de Shooters, Diablo III en la d'acció o 

Minecraft en la de Simulació. 

Un fet a destacar d'aquesta llista és l'elevat nombre de MMO que hi podem trobar, fet 

que demostra la seva elevada popularitat i la tendència de la industria a dedicar més 

esforços al seu desenvolupament. Un 80% dels videojocs més jugats cau dins 

aquesta categoria, que inclou els quatre primers.  

La capacitat de monetitzar els MMO a través de les microtransaccions, que els 

dissenyadors utilitzen per anar oferint contingut regularment a un preu reduït, creant 

la necessitat dels jugadors d'estar al dia amb les tendències que es van publicant és 

un dels trets principals que fan d'aquests videojocs un producte tan potent pels 

productors. 
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6.2.  Entorn específic 

Focus se situa en l’àmbit de les empreses proveïdores d’activitats de lleure, en el que 

podem trobar des d’empreses organitzadores de casals de lleure, activitats infantils o 

equips esportius escolars.  

El mercat de les activitats de lleure conta amb un potencial de clients important, amb un 

total d’alumnes escolaritzats d’ensenyança obligatòria de 1.088.841 segons les dades 

publicades pel departament d’Ensenyament del curs escolar 2014-2015. Un 73,6% 

d’aquest alumnat es troba situat a la província de Barcelona, comptabilitzant un total 

de 794.853 infants i joves.  

Segons el sistema estatal d’indicadors de l’educació [12], un 94% dels alumnes en el 

tram d’educació primària realitzen activitats extraescolars, i un 61% dels alumnes en 

realitzen mes d’una, mentre que en l’educació secundària els índex són de 78% i 

35% respectivament.  

 

 

Figura 6.6 Quantitat d'activitats extraescolars en alumnes d'educació primària [14] 

 

 

Figura 6.7 Quantitat d'activitats extraescolars en alumnes d'educació secundària [14] 
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Aquestes dades demostren l’elevada penetració de les activitats extraescolars en el seu 

propi mercat, i l’elevat interès que les famílies tenen per donar ocupació al temps 

lliure dels seus fills. De la mateixa manera, no es mostra una diferència destacable 

entre els centres públic i privats, fet que farà que aquests supòsits no es vegin 

afectats pel caràcter del centre. 

Si que es mostra, però, una diferència rellevant de cara al nivell d'estudis dels 

progenitors a l'hora de realitzar més activitats extraescolars. Es tindrà en compte, 

doncs, buscar centres en zones de Barcelona on hi hagi un elevat nivell d'estudis, fet 

que alhora concorda amb el potencial econòmic que es buscarà a l'hora de definir el 

client potencial. 

6.2.1. Competència 

La competència compren tant empreses que actuen en el mateix mercat i satisfan les 

mateixes necessitats que Focus respecte al mateix públic objectiu, com també les 

empreses que no formen part del mateix mercat però que en un futur puguin realitzar 

activitats que si que s’hi situïn. Donada l’àmplia oferta i quantitat de proveïdors, no es 

cobriran per cada cas puntualment sinó per àmbits d’actuació. 

6.2.1.1. Competència directa 

Actualment no hi ha serveis especialitzats en la realització d’activitats extraescolars o de 

lleure mitjançant el joc amb videojocs, tot i que es comencen a obrir centres en que 

s’ofereixen cursos de programació de videojocs de nivell inicial per joves.  

Considerarem competència directa, però, totes aquelles activitats extraescolars 

organitzades per temàtiques comuns, donada l’alta migració d’usuaris d’una a altra, al 

cobrir totes la necessitat principal d’omplir el temps dels joves. 

 Activitats esportives: Formen el bloc més ampli de l’oferta d’activitats de lleure 

extraescolars, i tenen presència a gairebé la totalitat dels centres escolars de 

Barcelona. S’ofereixen activitats no només d’esports majoritaris, en que el nivell 

de coneixement de l’eina és elevat, sinó que també presenten moltes alternatives 

en forma d’esports minoritaris, amb una barrera d’entrada pràcticament nul·la i 

que afavoreixen molt la participació des de zero en l’activitat. 

 



Pág. 30  Memoria 

 

 Activitats d'idiomes: Amb l'anglès com principal activitat, els idiomes constitueixen el 

segon pilar del món de les activitats extraescolars. Lluny del que podria semblar, 

però, la demanda de les activitats tecnològiques queda molt propera als números 

que presenten els idiomes, i la tendència a l'alça d'aquestes apunta a desbancar-

les. El motiu principal és la presència de l'estudi d'idiomes al propi currículum 

escolar, mentre que la tipologia d'activitat tecnològica que és present als centres 

no és la mateixa que s'ofereix en les activitats extraescolars.  

 Activitats musicals: Gaudeixen d’una consideració superior a nivell intel·lectual de 

l’activitat realitzada, fet que busquen activament les famílies a l’hora de realitzar la 

tria. La dificultat d’inici és elevada, fet que dificulta la migració cap a aquestes 

activitats, i tradicionalment tenen usuaris amb una fidelitat considerable.  

 Activitats tecnològiques: Les activitats amb una forta component tecnològica han 

aparegut recentment al mercat i presenten una elevada diversitat en les eines 

utilitzades. Conten amb cursos d’iniciació a la programació, creació de videojocs 

de nivell bàsic, i utilitzen eines com Scratch que permeten acostar els conceptes 

de programació a la realitzar analògica que els usuaris viuen diàriament.  

 Activitats de robòtica: Tot i la forta component tecnològica que presenten les 

activitats extraescolars de robòtica s’han creat un concepte a part gràcies a la 

distinció del material utilitzat. Representen la punta de llança de les activitats més 

modernes que estan tenint més presència dins els centres, amb una gran rebuda 

per part de les famílies. Gran part de l’èxit ve donat per la relació amb Lego i 

conceptes prèviament coneguts pels pares i mares, que poden establir relacions 

entre el lleure que ells mateixos havien viscut i la reformulació de les activitats que 

aquestes empreses poden oferir, combinant els punts forts de la construcció i 

creativitat de sempre amb l’enginy aplicat a les noves tecnologies. 

Les empreses que ofereixen activitats extraescolars van enfocades majoritàriament a un 

dels blocs principals comentats, donada l’especialització que requereix el seu 

personal. Aquesta especialització també representa una barrera d'entrada per les 

escoles a l'hora d'incorporar la tecnologia al currículum propi, que sovint es limita a 

l'ensenyament d'algunes eines ofimàtiques. 

En els casos d’empreses majoristes que ofereixen serveis integrals als centres, 

coordinant totes les activitats que s’ofereixen, hi ha un índex de subcontractació molt 

elevat per l’oferta de les activitats tecnològiques, donada la dificultat de formar els 
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educadors en les metodologies concretes que cal per tal de posar en pràctica 

l’activitat.  

Aquest fet és molt rellevant per Focus, al convertir part de la competència directa en 

potencials socis per tal de poder compartir l’arribada als centres escolars i utilitzar-los 

com a recurs de legitimació de cara a plantejar noves activitats. 

 

Figura 6.8 Percentatge d'alumnes que realitzen cada activitat extraescolar [14]. 

Les dades de la figura 6.8, tot i estar no estar actualitzades per part del sistema estatal 

d'indicadors d'educació, mostra una alta rellevància de les activitats d'informàtica, a 

les que ens referim com tecnològiques. L'aparició de les activitats de robòtica i 

programació dels últims anys confirmen aquesta elevada demanda, i la tendència a 

l'alça que hi ha hagut en els últims anys.  

6.2.1.2. Competència potencial 

El grup de competidors potencials de Focus engloba aquelles empreses dedicades al 

món de l'educació en el lleure i d'activitats extraescolars que per posicionament 

podrien oferir activitats similars a les pròpies. 

Podem catalogar aquestes entitats en dos grups, les que tenen una forta presència en el 

mercat però que en aquests moments no ofereixen activitats basades en els 

videojocs i els propis centres educatius que organitzen les seves pròpies activitats i 

que actualment no treballen amb una oferta d'activitats tecnològiques que contempli 

els videojocs. 
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En el primer grup s'han localitzat empreses que treballen amb un gran nombre de 

centres escolars, dues de les més rellevants de les quals són les següents: 

 Fundació Pere Tarrés: Fundació sense ànim de lucra dedicada a l'oferta d'activitats 

en el món del lleure, des de casals d'estiu, colònies a l'estranger, activitats 

extraescolars i una escola de formació de renom. El seu àmbit d'actuació és a tot 

el territori català, i gestiona serveis secundaris com l'explotació de cases de 

colònies o el treball amb els serveis socials de la Generalitat de Catalunya per 

ajudar als infants amb menys recursos. 

 Kinobs: Empresa privada amb seu a Barcelona, on tenen tot l'àmbit d'actuació, 

centrada en l'oferta de casals d'estiu variats, treballant en esports i en noves 

tendències com els propis videojocs o els scooters. 

Aquestes empreses compten amb un millor posicionament al mercat en l'actualitat, ni els 

suposaria un risc major oferir les activitats que plantegem, donada l'estructura amb la 

que parteixen. Per tal de no quedar relegats a un segon terme, se'ls oferirà acords de 

col·laboració que asseguraran la prevalença de Focus, alhora que donaran millor 

arribada als centres escolars donat el vincle amb una empresa reconeguda i d'entitat 

nacional. 

El segon grup el formen els centres escolars que organitzen per si mateixos les seves 

pròpies activitats extraescolars.  

Aquests competidors no tindran un avantatge a l'hora del disseny de l'activitat ni a nivell 

de coneixement ni de recursos humans, donada l'elevada dificultat de formar 

professionals que tindran una rotació notable. Alhora, no tindran la necessitat de 

realitzar una inversió en equipament, al comptar amb les seves pròpies sales 

d'informàtica. 

El recurs principal amb el que comptaran serà l'arribada al públic dels propis centres 

escolars i a les famílies, gràcies al fort paper de l'escola en la relació amb els pares. 

Per tal d'evitar aquesta competència, es treballarà amb els centres escolars en les 

primeres fases del projecte per tal de poder oferir les activitats a través seu, donant-

los totes les facilitats pel que fa al personal i la gestió de l'activitat. 
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6.2.2. Proveïdors 

El principal servei que Focus requereix per tal de realitzar la seva activitat és l'arribada al 

públic objectiu, sovint restringit per convenis de col·laboració amb altres empreses de 

l'àmbit del lleure, tot i que no ofereixin la mateixa activitat.  

Es tractarà la relació amb la Fundació Pere Tarrés i altres empreses que ofereixin els 

mateixos serveis com a proveïdors. La seva funció en la relació amb Focus serà 

garantir el canal directe amb els seus clients, amb qui ens reunirem per tal de poder 

vendre les nostres activitats.  

Aquest servei ofert pel proveïdor serà compensat amb una quantitat fixa que serà 

afegida al preu unitari que s'oferirà al client final, de manera que el seu cost no 

repercutirà a Focus directament, tot i que caldrà tenir-lo en compte a l'hora d'establir 

la política de preus.  

Els dos serveis addicionals pels que Focus necessitarà proveïdors seran els de 

subministrament d'equips informàtics i de recursos humans. 

Pel que fa als equips informàtics, el coneixement tècnic a disposició de Focus permet el 

muntatge de la maquinaria necessària per part del propi equip, de manera que es 

comprarà el material a majoristes informàtics per tal de reduir-ne el preu. Un dels 

principals majoristes en qüestió és l'empresa PcComponentes, però l'elevada 

quantitat d'oferta en aquest camp i la manca de compromís contractual amb el 

proveïdor facilitaran la migració a qualsevol altre companyia que ofereixi el mateix 

servei en cas de necessitat. 

Per tal de poder tenir un bon accés al mercat laboral es comptarà amb dues entitats amb 

experiència en el sector de les activitats de lleure, Minyons Escoltes i Guies i la pròpia 

Fundació Pere Tarrés.  

Minyons Escoltes i Guies és una entitat sense ànim de lucre que compta amb una gran 

quantitat de monitors de lleure voluntaris, que realitzen activitats en l'entorn de la 

muntanya i la natura, amb la que els membres de Focus tenen vinculació a l'haver 

participat en la seva estructura amb anterioritat. L'entitat està disposada a donar 

accés als monitors que en formen part per tal de poder-los oferir una oferta laboral 

que els pugui interessar. 
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 La compatibilitat entre les dues activitats i el caràcter voluntari de l'escoltisme fan 

d'aquesta col·laboració un acord en que les dues parts es veuran beneficiades i 

asseguraran, per la part de Focus, la formació i experiència previs per part dels 

educadors. 

La Fundació Pere Tarrés, com ja s'ha descrit anteriorment, també participa del món de 

l'educació en el lleure. L'organització de gran quantitat d'activitats extraescolars 

diverses li dona accés a una gran borsa de treballadors amb els que ja tenen relació 

laboral i que han estat valorats pels seus coordinadors.  

El principal benefici que la fundació obté amb aquest acord de col·laboració és poder 

augmentar l'oferta que Focus realitzi als centres escolars que ells mateixos coordinin, 

adquirint d'aquesta manera part del preu de venda del servei, i resultant un servei 

gratuït per Focus. 

 

6.2.3. Clients 

Qualsevol infant o adolescent comprès entre els 8 i els 17 anys es considera un client 

potencial pels serveis que ofereix Focus. Donat el rang d'activitats que s'ofereixen 

s'han ordenat els clients en individuals i els pertanyents a centres escolars on es 

desenvolupin les activitats. 

6.2.3.1. Clients individuals 

La categoria de clients individuals compren tots aquells usuaris de les activitats a qui 

s'arribi a través dels acords de col·laboració amb entitats del món del lleure, 

l'educació i la salut mental en les que no es desenvolupin activitats grupals.  

Per tal d'accedir a aquest públic es realitzaran accions comercials d'explicació de les 

activitats tant a escoles on no hi hagi la possibilitat d'organitzar una extraescolar com 

reunions amb els responsables d'entitats socioeducatives i clíniques que puguin 

derivar usuaris que gaudiran d'un seguiment individualitzat per tal de poder fer un 

tractament integral amb els altres professionals que el tractin. 

Alguns dels centres de Barcelona que ofereixen aquest tipus de serveis amb els que 

Focus estableix relacions de derivació són els següents: 
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 Trivium: Centre de logopèdia, psicologia i psicopedagogia especialitzat en cognició, 

llenguatge, aprenentatge i conducta, fundat el 1992 per professionals del món de 

la salut mental interessats en la detecció i intervenció de les necessitats que 

poden interferir en el desenvolupament personal i cognitiu.  

 GRUP: GRUP és una institució que fundada el 1986 que desenvolupa diferents 

activitats en els camps de l’atenció, la formació, la investigació i la producció 

teòrica. 

 ESBE: Associació sense ànim de lucre per la promoció de l'educació, la salut i el 

benestar emocional, treballant des de la pedagogia i la psicologia. 

 MEG: Centre d'escoltisme, basat en les activitats de lleure i l'aprenentatge en 

valors. Organitzen activitats de cap de setmana i campaments d'estiu per més de 

15.000 infants i joves arreu de Catalunya. 

Tots els clients que vinguin derivats a través d'aquestes entitats seran distribuïts entre 

les diferents activitats que Focus ofereix, ja sigui a nivell individual en els casos en 

que hi hagi problemàtiques patològiques que no permetin accedir a les activitats 

grupals, o dins els grups extraescolars i d'estiu que es crearan a Focus. 

6.2.3.2. Centres escolars  

Al municipi de Barcelona, on es realitzarà la implantació del projecte, s'hi conten 950 

centres escolars entre institucions públiques i privades que ofereixen estudis de 

primària i secundaria. 

Aquests 950 centres són els potencials clients a qui s'oferirà la gestió d'activitats 

extraescolars dins el propi centre, utilitzant els seus recursos informàtics, enfocat a 

donar servei als alumnes propis.  

Donada l'elevada quantitat de potencials clients i la dificultat de tancar acords 

comercials, es realitzarà una aproximació basada en la distància del centre al propi 

local de Focus, a l'estar ubicat en una zona on la població s'acosta als criteris 

econòmics òptims en termes de nivell d'educació de les famílies i capacitat de 

despesa en activitats extraescolars. 
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Districte Quantitat de centres 

Gràcia 74 

Sarrià - Sant Gervasi 122 

Eixample 147 

Les Corts 55 

Horta-Guinardó 95 

Sants-Montjuic 112 

Ciutat Vella 62 

Sant Andreu 77 

Nou Barris 88 

Sant Martí 118 

Figura 6.9 Quantitat de centres escolars i d'educació de Barcelona, per barris [15]. 

La taula de la figura 6.9 estableix l'ordre amb el que es realitzarà l'expansió per zones de 

la difusió del servei d'activitats extraescolars dins els centres educatius. Es preveu 

que la prioritat a partir de la zona de Ciutat Vella sigui reduïda, per tal de concentrar 

els esforços inicials en els clients potencialment més capaços de respondre a l'acció 

comercial. 
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6.2.4. Serveis substitutius 

Com s'ha detallat anteriorment, existeix una gran quantitat de categories dins el mercat 

de les activitats de lleure i extraescolars, i si bé hi ha certes activitats amb una 

dificultat d'entrada inicial que pot allunyar-les de la capacitat substitutiva per les 

activitats de Focus, d'altres presenten estructures més similars que les poden 

convertir en candidats a tenir en compte a l'hora d'estudiar aquesta amenaça. 

El principal servei que pot substituir les activitats que s'oferiran és el de les activitats 

extraescolars tecnològiques. Vinculades no només al món de la creació i l'enginy, 

trets molt ben acceptats per part de les famílies, aquestes activitats no pateixen 

l'estigma que sovint s'imposa sobre els videojocs.  

Aquesta separació de l'àmbit lúdic i la sensació de major professionalitat de les activitats 

com la robòtica poden apartar parcialment l'interès per les activitats al voltant dels 

videojocs. 

 Per tal de combatre-ho, es donarà especial rellevància als valors treballats al llarg de les 

activitats que ofereix Focus, escapant de la concepció de treballar els videojocs, i 

transmetent que aquests són únicament una eina per poder arribar a la vessant 

educativa que consisteix la motivació troncal de l'espai de lleure ofert. 
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7. Pla comercial 

Després d'analitzar la informació de l'entorn en el que es situa la activitat de Focus, i de 

la competència existent i potencial, es realitza el pla comercial que ajudarà a definir 

les accions que cal iniciar per tal de posicionar-se en el mercat de la forma més 

competitiva possible.  

En primer lloc es realitza un estudi qualitatiu en que quedaran definides les àrees 

crítiques que cal treballar per tal de ser el màxim d'atractius pel públic, què s'espera 

d'activitats com les que s'ofereixen i quina és la millor manera per plantejar-les als 

potencials usuaris. Seguidament, es valorarà contrastant amb les activitats 

substitutives i amb els usuaris interessats, el format amb què es planteja l'activitat, 

destacant principalment el nombre d'hores de l'activitat, capacitat grupal i les 

condicions econòmiques. A partir de les conclusions a les que s'arribin, es 

segmentarà el mercat, es definirà millor el públic objectiu i es realitzarà un bon 

posicionament. 

Finalment s'analitzaran les qüestions referents al màrqueting mix, la definició dels 

serveis, l'estructura de preus i els canals de comunicació que s'utilitzaran per arribar 

al públic objectiu 

7.1. Estudi qualitatiu 

En aquest apartat es descriuran les conclusions a les que s'arriba després de consultar 

amb empreses de lleure, centres escolars i de lleure, i col·lectius d'AMPA amb els 

que s'ha treballat per perfilar el servei. S'ha tractat d'arribar al màxim d'agents del 

lleure de Barcelona, i a centres de diferents perfils socioeconòmics, per tal de poder 

tenir informació el més plural possible. 
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Les entitats amb les que s'ha treballat són les següents: 

 Agrupament Escolta Mare de Déu de Montserrat 

 Escola Santa Caterina de Siena 

 AMPA de l'escola Santa Caterina de Siena 

 Escola El Patufet 

 Institut Menéndez i Pelayo 

 AMPA de l'escola El Patufet 

 Fundació Pere Tarrés 

 GRUP 

Presentem a continuació les principals conclusions que s'han extret de la ronda de 

contacte amb aquestes entitats: 

 Diversitat respecte a la resta d'activitats 

Hi ha hagut un especial èmfasi en la gran quantitat d'activitats extraescolars 

tradicionals que s'ofereixen a la ciutat, en les que els proveïdors tradicionals han 

invertit poc per anar modernitzant. Per tal d'entrar en el mercat, hi ha la necessitat 

d'aportar activitats noves, enfocades amb maneres més actuals de treballar 

l'educació, i que proposin eines diferents per tal de treballar situacions de temps 

diferents.    
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 Treballar aspectes de la persona 

Els col·lectius d'AMPAs, associacions de pares i mares associades a les escoles, 

transmeten un interès particular a que les activitats escolars es centrin més en 

l'usuari i no tant en la pròpia activitat. D'aquesta manera, es valora el fet de que hi 

hagin seguiments individuals amb els joves i treballar explícitament l'evolució dels 

grups de joc, i no tant el sol fet de que hi hagi un alt contingut de videojocs en el 

dia a dia.  

 Acostar el nen a la família a través del videojoc 

Una altra de les reivindicacions importants que realitzen els col·lectius de mares i 

pares és el de poder utilitzar aquestes activitats per acostar el món tecnològic 

dels infants i joves a l'àmbit familiar, en el que sovint hi ha un espai de 

desconeixença cap als videojocs i al temps que els fills hi dediquen. Utilitzar 

l'espai extraescolar com a pont per tal que els pares puguin conèixer millor aquest 

aspecte dels seus fills contribuiria en l'interès que aquests poguessin tenir per 

apuntar-los. 

 Integració de l'usuari al grup mitjançant el videojoc 

La demografia de l'usuari de videojocs ofereix un ampli rang de joves, però en 

molts casos s'hi identifiquen conductes socials que poden ser treballades en 

l'espai de joc i que podrien beneficiar als usuaris fora del propi temps de joc. La 

connexió amb els seus iguals, la capacitat de sentir-se valorat pel grup per 

habilitats que no es demostren en l'entorn escolar i l'assistència en termes de 

comunicació emocional treballant sempre en grup són factors claus per tenir una 

millor acollida. 

 Definició de l'aspecte educatiu de l'activitat 

Des de l'experiència de l'oferta professional d'activitats de lleure a diferents 

centres escolars, es recomana emfatitzar la tasca educativa, sobretot en un 

entorn on existeix un estigma previ com és el cas dels videojocs. Descriure la 

metodologia amb la que es treballa, i que els usuaris tinguin clar que l'activitat és 

regulada i amb uns objectius concrets són punts claus per no caure en la 

concepció de que els nens passen el temps jugant a videojocs, sinó que estan 

treballant valors concrets utilitzant els videojocs simplement com a una eina més. 
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 Comunicació entre els educadors i les famílies 

Un dels aspectes més rellevants pel que fa a l'entorn familiar és poder tenir un 

feedback regular per part dels educadors que passen temps amb els seus fills. 

Amb la quantitat de temps que passen fora de casa, cada vegada hi ha més 

demanda de tenir informació a temps real de l'estat i l'evolució dels usuaris de les 

activitats extraescolars. Crear un espai on hi pugui haver aquest retorn dona una 

confiança per part de la família cap als professionals que estan treballant amb els 

seus fills, garantint una millor rebuda a l'activitat. 

 Capacitat econòmica superior per activitats tecnològiques 

Comparant les diferents activitats ofertes, hi ha una disposició important a fer un 

esforç afegit per poder matricular els joves a activitats tecnològiques i que 

s'identifiquin com a "modernes", en comparació amb els esports tradicionals.  

 Nous espais de recolzament a la psicoteràpia infantil 

Des de l'àmbit clínic es destaca la necessitat d'aportar teràpies complementàries i 

innovació tècnica sobre la teoria del canvi en la relació terapèutica amb infants i 

adolescents. Alhora, s'identifica la manca d'espais on potenciar la creativitat amb 

infants afectats per trastorns mentals amb dificultat per desenvolupar-se en 

contextos normatius, fet que dota d'un gran potencial els espais extraescolars i 

sobretot amb noves tecnologies per poder integrar-los i donar resposta a 

aquestes mancances. 
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7.2. Estudi quantitatiu 

L'estudi quantitatiu té com a objectiu definir quina és l'acceptació de l'oferta d'activitats 

per part del públic, la penetració que puguin tenir, i facilitar les decisions pel que fa al 

màrqueting mix. 

L'estudi s'ha realitzat a través d'una primera acció comercial de difusió, consistent en 

l'entrada en escoles a porta freda, amb una oferta gratuïta de tallers de videojocs i 

xerrades per famílies. Els tallers s'estructuren en períodes de tres hores, distingint els 

usuaris de cada videojoc utilitzat. 

S'han realitzat tallers tan en l'entorn extraescolar, ja sigui en caps de setmana o tardes 

de dies laborables, i en hores de classe, en que l'escola prenia una involucració 

afegida i els professors prenien participació en la sessió. Realitzar tallers en ambdós 

entorns ens ha permès poder arribar tant al col·lectiu de pares que participen d'altres 

activitats extraescolars, que han demostrat un elevat interès encara que els seus fills 

no hi participessin inicialment, com despertar l'interès pedagògic d'aquells professors 

que han experimentat la sessió com un possible recurs de cara a la futura 

ensenyança del centre. 

El retorn per Focus s'ha calculat a través de la quantitat de participants en l'activitat que 

han mostrat un interès en la preinscripció de cara al casal d'estiu d'aquest any i per 

realitzat l'activitat extraescolar pel curs escolar 2016-2017.  

També ha tingut un especial interès estudiar la capacitat que s'ha tingut per arribar als 

cossos directius tant dels centres escolars com de les associacions de famílies, 

obtenint un retorn reduït de les campanyes de correu electrònic per realitzar el primer 

contacte. El procediment seguit en tots els casos ha estat el de realitzar una base de 

dades de contactes de centres escolars i associacions de famílies per barris, centrant 

el primer esforç en aquelles zones més properes al local de Focus. 

Seguidament, amb aquelles entitats interessades, s'ha concertat una entrevista amb el 

personal de Focus per tal de donar una explicació detallada del mètode pedagògic 

que es segueix, dels serveis que proposem i com poden ser d'ajuda pels nostres 

usuaris, i de les activitats gratuïtes ofertes inicialment a mode d'introducció. 
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De la mostra inicial de 25 centres escolars als que s'ha contactat, només tres centres, un 

12%, han accedit a fer una reunió amb l'equip de Focus per estudiar la possibilitat de 

realitzar les activitats gratuïtes als centres. Aquest fet manifesta la difícil arribada de 

l'acció comercial als centres escolars, on la realització d'activitats extraescolars té 

molta presència però és una prioritat secundària.  

En les tres escoles on s'ha arribat a fer el contacte, s'ha tancat un acord per fer els 

tallers i xerrades de pares, provant el valor de l'activitat proposada, i la facilitat de 

col·laborar una vegada s'inicien les converses. En aquests tallers, realitzats als 

mesos de Maig, hi han participat un total de 65 usuaris, 14 dels quals han realitzat 

una inscripció pel casal d'estiu, i la gran majoria ha mostrat un interès elevat per tal 

de participar en les activitats extraescolars del curs vinent. 

Tot i comptar amb una mostra força reduïda, que posa complicat extreure conclusions 

amb una seguretat elevada, una taxa de retorn del 21% assegurada en el casal 

d'estiu i un potencial molt superior de cara a les futures extraescolars fan entendre la 

importància de realitzar aquesta acció comercial i el bon rendiment que aporta. 

7.3. Estratègia de posicionament 

La visió de Focus és arribar a ser reconeguda com l'empresa de referència en el món de 

l'educació en el lleure mitjançant videojocs, aportant una amplia oferta d'activitats 

extraescolars i de casals d'estiu, i oferint solucions als centres escolars per tal de 

realitzar un treball a l'aula amb el currículum escolar mitjançant els videojocs com a 

eina educativa. 

Per aconseguir aquesta percepció per part del mercat, l'estratègia de posicionament 

estarà basada en els següents pilars: 

 Oferir una elevada qualitat amb el tracte amb les famílies dels usuaris, donant 

resposta a les seves inquietuds en un entorn que resulta predominantment 

desconegut 

 Formació continua dels educadors que treballaran en les activitats 

 Estudi a nivell clínic dels resultats obtinguts en les activitats, per tal d'aprofundir en 

el mètode pedagògic propi. 
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En el següent gràfic es mostra el posicionament que es vol aconseguir a Focus segons 

la proximitat amb el client i la capacitat de tractament de l'educació mitjançant 

videojocs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Gràfic de posicionament de Focus 

Per tal d'aconseguir el posicionament indicat a la figura 5.9 caldrà posar un especial 

èmfasi en el tracte donat a les famílies dels usuaris i en la quantitat de recursos que 

s'ofereixen fora de l'activitat en si.  

En aquest sentit, es realitzaran xerrades per famílies mensualment, on es debatran 

punts problemàtics en la gestió domèstica de l'espai que els usuaris tenen pels 

videojocs, es donaran recursos per tractar els potencials problemes i es realitzaran 

immersions en el món dels videojocs per tal que aquells que no els coneguin en 

puguin tenir una comprensió de primera mà. 

 

 

Personalització i tracte a la família 

   FPT, Kinobs 

FOCUS 

Escoltisme, MEG 

Centres escolars 

Centres privats 

psicoeducatius 



Pla d'empresa d'un negoci d'activitats educatives mitjançant videojocs Pág. 45 

 

7.4. Definició dels serveis 

A l'hora d'establir la base a partir de la qual s'estructuraran les activitats, cal tenir en 

compte quins seran els factors que ens permetran avaluar les diferents alternatives. 

 Percepció exterior positiva 

 Volum de la comunitat de jugadors 

 Potencialitats educatives 

7.4.1. Tria de plataforma 

El primer filtratge, necessari per tal d'assegurar una capacitat operativa, consisteix en 

realitzar una tria de la plataforma o plataformes amb les que es treballarà, per tal de 

poder tenir un missatge clar cap al públic i de limitar l'adquisició de recursos de cara a 

la realització de l'activitat. 

En aquest sentit, tant les consoles portàtils com els videojocs per smartphones queden 

en una clara desavantatge tant en volum de jugadors com pel que fa a les potencialitats 

educatives, ja que les curtes sessions de joc i la manca de seguiment pel que fa a 

l'experiència de joc donen molt poc marge de cara a realitzar una activitat que treballi 

gradualment les situacions que s'hi troben.  

La manca d'un entorn fidelitzat pel que fa a videojocs concrets i el ràpid canvi de 

tendències que hi ha en el mercat no permeten desenvolupar activitats amb una base 

prou sòlida per treballar els aspectes educatius desitjats. 

A l'hora d'avaluar les diferències entre les consoles i els ordinadors, el volum de 

jugadors pren un paper secundari, donada la gran quantitat de videojocs per les dues 

plataformes que tenen valors suficients.  

De cara a la percepció exterior, l'estigma associat a les videoconsoles és molt present 

en la població adulta, que sovint no va fer-ne ús en la seva infància i entre la qual hi 

ha un nivell de desconfiança elevat. Pel que fa als ordinadors, tot i que els propis 

videojocs no en siguin l'ús principal,  no van associats socialment a una activitat 

purament ociosa, fet que els posiciona millor per tal de ser acceptats per les famílies 

dels usuaris. 



Pág. 46  Memoria 

 

La potencialitat educativa mostra clares diferències entre les dues plataformes. Mentre 

les videoconsoles estan molt decantades cap al mercat dels jocs d'acció i esportius, 

els ordinadors ofereixen un elevat rang de possibilitats, sense mostrar tendències 

concretes pel que fa a l'oferta. Donades les característiques dels jocs d'acció, 

centrats principalment en un nivell elevat d'estimulació gràfica i la violència associada, 

queda allunyat del tipus de recurs que pot oferir opcions educatives per menors 

d'edat. 

Es decideix, doncs, buscar videojocs per ordinador que ofereixin gran quantitat de valors 

educatius que es puguin treballar potencialment, i que s'escapin de l'acció 

desenfrenada o de la mecànica pura que poden presentar els jocs esportius. 

7.4.2. Tria de videojocs 

   Una vegada definida la plataforma amb la que es treballarà, s'estudien els principals 

videojocs que s'hi ofereixen per tal de valorar quins seran escollits per realitzar les 

activitats. 

 La quantitat de videojocs amb la que es vol treballar serà la mínima possible, per tal de 

poder acotar el mètode utilitzat en les sessions i tenir flexibilitat de cara a treballar en 

diferents centres, acumulant més usuaris en el mínim de disgregats possibles, fet que 

serà més rendible al necessitar menys recursos humans per tal d'atendre'ls. Una 

quantitat reduïda de videojocs també permetrà aprofundir més en l'aspecte 

pedagògic de cada un d'ells, ajudant a transmetre millor allò que es vol treballar.  

Recuperant la figura 5.5, observem que dels deu videojocs més jugats, el gènere 

d'estratègia en MMO és el que té una quantitat de jugadors més elevada, amb 

League of Legends com a exponent principal.  

El gènere d'estratègia ofereix una elevada capacitat de treball en diferents aspectes del 

joc, donada l'elevada quantitat de facetes que plantegen aquests jocs, singulars pel 

fet d'allunyar-se lleugerament de la part mecànica del videojoc i oferir una gran 

diversitat d'opcions a treballar simultàniament, a partir de les quals el jugador obté 

l'èxit en la partida.  El treball en equips i la capacitat de realitzar partides individuals, 

fragmentant l'aprenentatge, en fan un gran candidat per tal de ser l'eina protagonista 

de l'activitat. Pel que fa als potencials usuaris de LoL, els autors del videojoc no el 

recomanen per menors de 13 anys, donada la seva faceta de lluita i la complexitat 

que pot presentar.  
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Presentada la necessitat de complementar LoL amb un videojoc d'un perfil més infantil, 

per usuaris de menys de 13 anys, i descartant els videojocs del gènere d'estratègia, 

les úniques possibilitats que es contemplen són Hearthstone i Minecraft. 

Hearthstone és un joc de cartes online basat en un ampli coneixement de les 

possibilitats pròpies i de l'oponent, en que per torns es va jugant per aconseguir una 

quantitat de punts superior al rival. Donades les característiques del joc està 

recomanat per públics de totes les edats, però la mancança de possibilitats per 

treballar en grup i valors educativament rellevants, no ofereix un especial interès per 

Focus. 

Minecraft és un videojoc de simulació en que s'ofereix al jugador un univers pseudo-

realista en el que disposarà de tots aquells recursos naturals que vulgui per tal de 

construir tot allò que desitgi, des d'eines, construccions o aparells de funcionament 

mecànic. Es planteja un espai de supervivència en que el jugador caldrà que 

s'alimenti i disposi els recursos que té al voltant per tal d'anar evolucionant el seu 

entorn com ell mateix ho desitgi, sense un objectiu final. 

L'espai obert que se'ns ofereix al món de Minecraft és òptim per tal de treballar en 

l'elaboració de projectes grupals, ja que donada la flexibilitat de l'entorn s'hi pot fer tot 

allò que el jugador desitgi.  

Com a atractiu afegit, la tipologia de joc presenta punts en comú amb Lego, un dels 

principals jocs creatius fins al moment, que compta amb un gran suport social, fet que 

pot ajudar a tendir ponts entre els usuaris de l'activitat i les seves famílies. 

Es defineixen, doncs, Minecraft i League of Legends com als videojocs amb els que es 

realitzaran les activitats a Focus, en funció de l'edat dels usuaris. Cal destacar, però, 

que amb les noves aparicions de videojocs es seguirà fent un anàlisi constant per tal 

de veure si es compleixen les condicions necessàries per afegir-los al llistat de 

serveis oferts, amb la voluntat d'adequar-se al moment de la indústria.  
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7.5. Màrqueting Mix 

7.5.1. Preus 

L'estratègia bàsica de fixació de preus és treballar amb els costos variables de realitzar 

les activitats, que en són la part principal, i la comparació amb els preus amb els que 

treballa la competència. A continuació s'estableixen els preus per cada una de les 

activitats i la seva justificació. 

7.5.1.1. Activitats extraescolars 

Per tal de fixar els preus de les activitats extraescolars s'ha realitzat un estudi de 

mercat dels preus de diferents activitats extraescolars en centres escolars, per tal 

d'assegurar no quedar des ubicats respecte a la competència. 

 

Categoria d'activitat Regularitat Preu mensual per usuari 

Esport 2 sessions setmanals 45 

Música 1 sessió setmanal 50 

Robòtica 1 sessió setmanal 60 

Dansa/Gimnàstica 2 sessions setmanals 55 

Altres 1 sessió setmanal 50 

Figura 7.2 Taula de preus d'activitats extraescolars en l'entorn de Gràcia. 

Les dades de la figura 7.2 provenen de la consulta realitzada en els primers 

contactes establerts amb escoles de l'entorn de l'emplaçament de l'oficina de 

Focus, on es realitzaran les primeres activitats.  

Cal destacar que aquestes xifres tindran una gran variació en funció de l'entorn on es 

situï l'escola i del seu caràcter públic, o privat. En el primer any, i per tal de fer 

més atractiva l'oferta als centres escolars on s'ofereixi des de Focus, es mantindrà 
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el preu percebut per Focus, i es donarà l'opció a l'escola d'adequar el preu final al 

seu públic. L'objectiu d'aquesta mesura és fomentar l'obertura de les escoles a 

l'activitat que s'ofereix, i alhora poder tenir un estudi de més profunditat per tal de 

poder establir preus més adequats a la localització i característiques dels centres 

en un futur.  

El preu de les activitats serà de 35€ mensuals per usuari en el cas de realitzar una 

sessió setmanal, i de 55€ mensuals per usuari per aquells centres que realitzin 

dues sessions setmanals. Els preus seran els mateixos per l'oferta pròpia de 

Focus. 

7.5.1.2. Casals d'estiu 

L’establiment del preu dels casals d’estiu seguirà la mateixa lògica que la de les 

activitats extraescolars, s’estudiarà el rang de preus de les activitats que suposen 

una competència per Focus, segons s’ha descrit en apartats anteriors, i es 

buscarà un encaix en la forquilla de preus baixa, que asseguri que el preu no 

suposi un problema per aquelles famílies que tinguin interès en realitzar l’activitat.  

Comparativament amb altres casals d’estiu, no hi hauran despeses significatives en 

material, ja que es disposarà principalment del material informàtic utilitzat en la 

resta d’activitats ofertes.  

El preu per una setmana de casal d’estiu serà de 85€, situant-se en un nivell mig-

baix pel que fa a preus de casals oferts en centres escolars, i clarament inferior 

als oferts per entitats independents que exploten la seva activitat regular com a 

oferta educativa durant l’estiu. 

 

7.5.1.3. Col·laboracions amb casals d'estiu externs 

Les col·laboracions amb casals d’estiu oferts per empreses externes tenen dos 

principals objectius. D’una banda proporcionen una Font d’ingressos que, encara que 

no sigui rellevantment elevada, complementa els ingressos de les primeres fases del 

projecte on encara no hi haurà una solidesa econòmica suficient per poder prescindir-

ne.  
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D’altra banda, i com a principal motivació per realitzar aquestes col·laboracions, serveix 

com a eina de difusió per tal de donar a conèixer l’activitat que realitza Focus, amb 

l’ànim de poder crear demanda en espais on d’altra manera seria complicat arribar, 

que repercutiran en les inscripcions de les activitats extraescolars futures.  

De la mateixa manera, serveix com a espai de desenvolupament dels professionals que 

realitzin les activitats, oferint un escenari magnífic per realitzar pràctiques de la 

manera de treballar en la que s’han format teòricament els educadors. 

És per aquests motius que no es buscarà un alt rendiment econòmic d’aquesta activitat, 

sinó que es buscarà donar facilitats als centres que busquin recursos d’aquest tipus 

per poder realitzar una simbiosi que serveixi a les dues entitats. 

El preu per activitats puntuals de dues hores en format taller serà de 4€ per participant 

en l’activitat, i la participació com a activitat regular d’una hora i mitja al llarg de tota 

una setmana de casal serà de 8€ per participant, ambdues en grups  d’un mínim de 

10 usuaris. 

7.5.1.4. Seguiment terapèutic i sessions individuals 

El seguiment terapèutic i les sessions individuals tindran una utilitat de complementació 

de l’oferta d’activitats de l’empresa més que de font de recursos rellevant, donada la 

reduïda quantitat d’usuaris que s’hi espera.  

La seva funció principal serà la de punt d’entrada d’usuaris que vinguin derivats de 

teràpies psicològiques i de centres de suport educatiu o d’ajuda a la gestió emocional, 

que busquin un servei professional que ajudi a aquells clients que presentin actituds a 

treballar respecte als videojocs.  

La seva tendència natural serà la de derivar, un cop treballades possibles 

problemàtiques individuals, als usuaris cap a les activitats grupals, on es presenten la 

majoria de possibilitats de treball educatiu que ofereixen els videojocs. 

El seu preu serà de 40€ setmanals, i inclourà la visita amb un psicòleg del centre, que 

assessorarà als educadors que realitzin la sessió amb l’usuari, i un espai de joc d’una 

hora setmanal, on es treballaran aquells aspectes indicats per part del psicòleg.  

Aquest preu se situa en la part més baixa del rang de preus amb els que treballen els 

professionals de la psicologia, d’entre els 30 i els 70 € per sessió. 
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7.5.2. Comunicació 

La política de comunicació de Focus serà clau per tal de transmetre la necessitat 

existent d’un servei pel que no hi ha una oferta d’activitats en la actualitat, i la 

justificació de l’ús d’una eina que tradicionalment ha estat objecte d’un alt nivell 

d’estigma com a font de conflictes pel públic més jove. 

El seu objectiu principal serà el de canviar l’orientació tradicional amb la que s’ha vist els 

videojocs, explicar-ne detalladament les potencialitats, i oferir solucions generals 

alhora que es presenti Focus com el centre on es vulguin treballar aquestes 

solucions. 

Una de les principals dificultats que es trobarà serà la de fer arribar la informació al 

públic, donada la poca efectivitat dels canals publicitaris com el correu electrònic o els 

pamflets en el mercat de l’educació. 

Per tal de poder tenir una bona arribada caldrà no només definir el missatge clar, sinó 

que caldrà explorar els mètodes més efectius per ser rebuts pels centres escolars i 

les empreses del mercat i poder explicar la metodologia utilitzada i les activitats que 

s’ofereixen. 

Es realitzaran diferents activitats de comunicació en funció de quin sigui el públic al qual 

ens dirigim, diferenciant principalment entre els centres escolars i les famílies, que 

constituiran els dos principals grups de clients pel que fa a volum.  

 Centres escolars 

Els centres escolars representen un mercat importantíssim pel que fa al volum de negoci 

que generen per empreses de molts sectors diferents. Donada aquesta capacitat de 

generació d’ingressos, són un objectiu molt comú per les campanyes comercials de 

tot tipus, i han generat un procés de filtratge de la informació que reben que dificulta 

molt l’arribada del missatge a les persones adequades.  

El principal canal d’arribada als centres escolars és el d’obtenir un contacte directe dins 

l’equip professional que hi treballa. La situació singular d’aquests centres, on el focus 

principal és la qualitat educativa oferta i no la visió econòmica a nivell empresarial que 

es troba en la gran majoria d’entitats, suposa que les principals preocupacions es 

refereixen al dia a dia de la seva activitat, i no tant als serveis complementaris que 

poden arribar a oferir.  
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No obstant, i encara que no sigui una preocupació de primer nivell, propostes com les 

que realitza Focus, que no van directament vinculades amb l’activitat a l’aula però que 

poden ajudar a treballar problemàtiques que el professorat ha vist en els seus 

alumnes, són molt ben rebudes per part de l’equip directiu.  

La combinació d’interès en l’activitat i de la baixa exploració dels serveis exteriors al 

centre és el que dificulta poder arribar a treballar amb els estaments directius del 

centre si no s’estableix la comunicació a través d’un contacte intern, i s’intenta 

presentar el servei per correu electrònic o telèfon. 

El fet de buscar un punt d’entrada amb qui hi hagi algun nivell de relació dificulta la 

comunicació a nivell massiu, ja que per tal de poder accedir als centres hi ha un 

volum considerable de feina per tal de poder trobar el punt d’unió per tal de concertar 

una reunió amb l’equip directiu. 

Un cop sobrepassades aquestes dificultats, esdevé d’especial importància poder establir 

un missatge clar per una audiència que té una motivació molt clara: oferir solucions a 

conflictes existents sense que suposi un cost al centre a nivell de recursos o de 

gestió.  

És per aquest motiu que la proposta que es realitza als centres és la d’externalitzar a 

Focus la gestió de la relació entre els alumnes i els videojocs, donant-li forma 

d’activitat extraescolar, però oferint alhora un servei per les famílies i els professors 

per tal de que puguin absorbir coneixement sobre aquest entorn mitjançant xerrades i 

debats fets al propi centre.  

La relació basada entre un intercanvi de serveis que beneficien a les dues parts i que no 

suposen una despesa per cap d’elles és el que garanteix una bona arribada del 

missatge als estaments directius, pels quals Focus ha de suposar un paquet de 

solucions tant per als professionals que treballen al centre com pels seus propis 

clients que hi estudien. 

 AMPAs i entorn familiar 

Per tal de dissenyar el pla de comunicació per les famílies i les entitats on s’agrupen com 

les AMPAs cal entendre quines són les seves principals motivacions, sovint 

allunyades de les que es troben en els centres escolars. 



Pla d'empresa d'un negoci d'activitats educatives mitjançant videojocs Pág. 53 

 

Per aquests, la principal funció és la de buscar activitats que puguin complementar 

l’aprenentatge que ja s’aporta a l’escola i a casa, assegurar el seu contingut 

pedagògic i poder aportar valor a les famílies que participen en les activitats que es 

proposen des de l’entitat. 

Amb aquestes necessitats en ment, la comunicació amb les associacions de famílies es 

basa en l’oferta de xerrades gratuïtes per pares sobre l’ús responsable dels 

videojocs, les seves potencialitats positives i recursos per fer-ne una bona gestió en 

l’espai familiar. D’aquesta manera, sense oferir un servei remunerat, les entitats 

podran oferir recursos als seus afiliats sense haver de gestionar res més que la 

convocatòria. 

Mitjançant aquestes xerrades es potenciarà el missatge de que existeix una necessitat 

de gestió de l’espai d’oci que els infants i joves destinen als videojocs, i Focus es 

situarà com la principal eina per treballar-la.  

Paral·lelament a les xerrades amb famílies es proposaran tallers, també de caràcter 

gratuït, per tal de que vegin la manera de treballar que s’utilitza en els casals d’estiu i 

les activitats extraescolars, servint de punt d’introducció al servei, i potenciant que els 

usuaris empenyin a les seves famílies a apuntar-los al servei, servint-nos del propi 

usuari com a font de difusió per al seu entorn de companys de videojocs i com a punt 

de pressió per les famílies en cas de que no hi hagi una seguretat de si participar o 

no en l’activitat després de la xerrada gratuïta. 

 

7.6. Anàlisi DAFO 

En aquest apartat es detalla l’anàlisi DAFO del model de negoci que planteja Focus. En 

aquest tipus d’estudi es plantegen els punts forts i dèbils de les activitats ofertes, i les 

potencials oportunitats i amenaces que poden aparèixer segons l’entorn actual de 

l’empresa. 

 

 



Pág. 54  Memoria 

 

Fortaleses Debilitats 

- Alt nivell d'especialització 

- Tractament d'una problemàtica de 

rellevància pública 

- Manca de competència en l'entorn 

específic 

- Estigma sobre l'eina troncal de l'activitat 

- Clients amb un baix coneixement de 

l'entorn 

- Dificultat de d'accés als clients 

Oportunitats Amenaces 

- Mercat sòlid amb una tendència creixent 

- Capacitat de treball en xarxa amb 

centres 

- Inversions elevades en el sector 

- Aparició d'alternatives constant 

- Ràpid canvi en el mercat dels videojocs 

- Competidors potencials amb una 

posició molt forta 

Figura 7.3 Anàlisi DAFO. 

7.6.1. Fortaleses: 

 Alt nivell d’especialització 

Focus destina molts recursos a donar resposta a dubtes d’una elevada profunditat en 

l’entorn dels videojocs, que les famílies i els professionals de l’educació no són 

capaços de trobar en altres llocs donat el poc coneixement general sobre aquest 

entorn, i al complicat tractament de les situacions que s’hi donen si no s’ha viscut 

prèviament des de la perspectiva del jugador dels videojocs. 

 Tractament d’una problemàtica de rellevància pública 

La recerca en el món educatiu dels últims anys ha estat apuntant de manera gairebé 

íntegra a la incorporació de la tecnologia i els recursos que aquesta ofereix en el dia a 

dia de l’educació. Els mitjans tracten de donar un espai molt rellevant a la innovació, 

que a vegades queda apartada del coneixement del públic adult. El posicionament 
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dels nous recursos en els medis de comunicació milloren la visió popular de les 

iniciatives que tenen com a objectiu aportar solucions a les problemàtiques que 

sorgeixen en aquest entorn. 

 Manca de competència en l’entorn específic 

Tot i emmarcar-se en el sector de les activitats extraescolars, la temàtica concreta de 

tractament de videojocs comercials ja establerts és un nínxol de mercat amb molts 

usuaris i sense una oferta dedicada exclusivament a ells. La manca de referències en 

els interessats en els videojocs amb els que es treballa deixa a Focus en una posició 

privilegiada respecte a la competència genèrica de les activitats de lleure. 

7.6.2. Debilitats: 

 Estigma actual sobre l’eina troncal de l’activitat 

La concepció existent dels videojocs com a font de problemes pel públic amb menys 

recursos per tractar-los pesa sobre el discurs de Focus en que es presenten com una 

gran oportunitat per treballar la seva vessant positiva. Caldrà fer molta pedagogia en 

els factors específics a treballar per tal de poder canviar la visió popular que hi ha 

sobre els videojocs. 

 Clients amb un baix coneixement de l’entorn 

La desconeixença del món dels videojocs per par de les famílies i dels professionals 

facilita la tendència a menystenir els problemes que poden sorgir per la manca 

d’abordatge de les situacions conflictives, fet que dificulta l’arribada del missatge 

sobre la importància de treballar un espai que per als joves té molta rellevància. 

 Dificultat d’accés als clients 

L’elevada quantitat de serveis que es fan arribar a les entitats a les que es dirigeix Focus 

incrementen l’esforç necessari per tal de poder fer arribar el missatge als seus 

destinataris.  
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7.6.3. Oportunitats: 

 Mercat sòlid amb una tendència creixent en l’àmbit tecnològic. 

Les activitats extraescolars s’han guanyat l’espai d’educació complementària de l’acció 

escolar i compten amb una magnífica rebuda per part dels usuaris que busquen un 

valor afegit a l’espai de lleure dels seus fills. La tendència d’aquest mercat a oferir 

noves activitats en el marc de la tecnologia i la informàtica ajuda a cimentar els 

fonaments en els que es basa Focus, i obre un espai cada vegada més rellevant del 

tractament de la tecnologia en el món de la educació.  

Estar present en aquesta tendència com a una de les entitats expertes en la matèria 

específica dels videojocs pot portar a encapçalar els futurs projectes educatius en el 

nostre àmbit d’actuació.   

 Capacitat de treball en xarxa amb centres d’activitats diverses. 

La transversalitat del tractament de l’activitat, unint el món del lleure, l’educació i l’àmbit 

clínic deixen a Focus com a nexe d’unió de diverses especialitats en les que 

apareixen els videojocs recurrentment com a temàtica a treballar.  

Oferint un tractament integral i en relació amb les principals entitats que treballen en 

aquests àmbits la derivació de clients cap a les activitats proposades pot multiplicar 

els usuaris que arribarien si només es treballés un d’aquests canals. 

 Inversions elevades en el sector dels videojocs i el públic jove. 

El públic més jove és el que mou més volum econòmic a nivell global en els videojocs, ja 

no només en les pròpies despeses dins el joc sinó a nivell d’interès que desperten en 

els aspectes competitius o educatius en els que els videojocs estan guanyant 

adeptes. 

Part d’aquesta inversió en creixement pot ser captada per tal d’augmentar el volum de 

Focus, una vegada el funcionament ja estigui estructurat i l’activitat mostri signes de 

creixement ràpid, per tal d’obtenir patrocinis a nivell de material o per poder realitzar 

un salt a nivell nacional. 
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7.6.4. Amenaces: 

 Aparició d’alternatives constant  

El gran interès en les activitats tecnològiques i la gran demanda que presenta el mercat 

està fent sorgir diversos tipus d’activitats que no han acabat de guanyar el seu espai 

en l’entorn del lleure però que competeixen per un públic molt similar. Poder 

comunicar l’interès de realitzar activitats amb videojocs abans que amb altres eines 

serà complicat. 

 Ràpid canvi en el mercat dels videojocs 

L’evolució dels videojocs en un mercat que es renova constantment i que cada cop 

ofereix alternatives més potents i que canvien la dinàmica dels títols amb més 

jugadors en cada època fa que calgui estar avaluant les possibilitats que s’ofereixen 

constantment i distingir quines són les tendències en les que cal apostar per tal 

d’oferir els serveis als jugadors a mesura que guanyin posició en el mercat dels 

videojocs. 

 Competidors potencials amb una posició molt forta en el mercat 

La presència d’empreses amb un volum de negoci molt elevat són un dels principals 

esculls al voltant dels quals caldrà navegar. Oferir serveis conjunts per no col·lidir 

amb els seus interessos, serà un dels punts claus per tal de poder guanyar part de 

l’espai que fins ara han ocupat sense que aquests tinguin la capacitat d’adaptar-se 

ràpidament a la demanda que està apareixent. 
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8. Pla d'operacions 

Al llarg del pla d'operacions es definirà quines seran les activitats que es realitzaran a 

Focus i els recursos que s'hi utilitzaran. Per tal de definir el com, abans caldrà 

extreure conclusions de l'estudi de l'entorn i realitzar la tria dels videojocs amb els que 

es treballaran. 

8.1. Definició del mètode 

 El projecte educatiu de Focus és el resultat de l'estudi de les diverses possibilitats 

existents en el mercat dels videojocs, de les necessitats dels diferents tipus d'usuaris 

que participaran en les activitats, i dels valors que potencialment poden ser treballats 

en les diferents situacions que es donen al llarg de l'experiència de joc.  

Al donar-se dins un entorn tan canviant, el projecte educatiu i les tècniques que se'n 

derivaran estarà en revisió constant, per tal d'adaptar-lo a les noves tendències i no 

perdre la connexió amb els usuaris, part clau pel correcte desenvolupament de les 

activitats. 

  Inicialment es treballarà amb dos videojocs, que s'adeqüen a diferents rangs d'edat i 

permeten treballar aspectes que van en conseqüència amb les diferents edats dels 

usuaris. Es preveu l' incorporació de més videojocs al repertori ofert sempre que es 

donin dues premisses bàsiques: la possibilitat de treballar un mínim de valors i 

aspectes de la vida dels jugadors, i que el videojoc tingui una penetració en el mercat 

prou important com per invertir en la investigació i formació d'educadors del nou títol. 

8.1.1. Minecraft  

Minecraft és un joc basat en la construcció, la gestió dels recursos i l'exploració de 

l'entorn, que comparteix certs aspectes amb Lego, un dels principals jocs de 

construccions de les últimes dècades. 

No proposa un objectiu final a la sessió de joc, o un camí tancat seguint un fil conductor, 

sinó que ofereix un món en permanent extensió en els seus límits en el que el jugador 

podrà interactuar amb els recursos que trobi al seu voltant per tal de sobreviure i 

poder crear allò que es desitgi.  
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El sistema de creació i transformació de productes es basa en l'emulació en la mesura 

del possible de la realitat que trobem a la nostra vida diària. El jugador podrà recollir 

llavors per plantar-les, tallar fusta per crear les seves pròpies eines, i amb aquestes 

poder recollir altres recursos, per tal de poder alimentar-se, realitzar construccions 

amb els materials que pugui trobar en l'entorn natural en el que es trobi, i poc a poc 

anar construint un entorn amb més i més possibilitats. 

En l'estat més avançat de la partida, si s'han aconseguit els recursos necessaris, els 

jugadors seran capaços de programar aparells mecànics per encadenar processos 

que els permetin, per exemple, regar o collir els camps que hagin llaurat prèviament, 

donant un sentit d'evolució de les capacitats a mesura que s'obtenen recursos. 

Les activitats i cursos de Minecraft aniran destinades a usuaris de 8 a 12 anys, i 

s'enfocaran sobretot a treballar mitjançant projectes, fent pluges d'idees per decidir 

quin serà l'objectiu de la sessió o del seguit de sessions que es dedicaran al projecte, 

la realització del propi projecte, i l'avaluació de les tasques realitzades per tal de 

poder-ne treure conclusions i aprenentatges concrets. Durant el temps de joc hi haurà 

un especial èmfasi en la gestió dels recursos, la coordinació de l'equip per tal de 

poder definir i realitzar diferents tasques, i la col·laboració de cada membre per poder 

contribuir en diferents parts del projecte. 

8.1.2. League of Legends  

League of Legends (LoL) és un joc d'estratègia en que dos equips de cinc jugadors 

competeixen per destruir la base enemiga abans que el contrari. Està emmarcat dins 

el gènere dels MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), i es juga en partides 

independents amb una durada aproximada de 20 a 45 minuts. 

En començar cada partida, el jugador pot escollir un dels 130 campions (personatges del 

joc), i el rol que desenvoluparà dins el seu equip. Cada campió disposa de cinc 

habilitats pròpies, que seran els seus recursos bàsics per poder competir contra els 

altres jugadors.  

La posició en el mapa i el tipus d'accions que caldrà dur a terme dependran del rol que 

s'hagi escollit, i l'estil de joc de cada campió, combinat amb els dels altres jugadors, 

fa que cada partida presenti una variabilitat molt elevada i tot i que l'objectiu final sigui 

constant, cada partida serà un món per si mateixa. 
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Cada jugador té la possibilitat de jugar amb altres companys a l'iniciar la partida, però 

tradicionalment es juga individualment o en parelles, donant al sistema l'encàrrec de 

trobar les persones que facin falta per arribar a un equip de 5 jugadors. La manca de 

sistemes de comunicació que facilitin la cooperació (només és possible escriure text, 

cosa que no permet realitzar accions en el joc simultàniament), unida a la aleatorietat 

dels companys que queden assignats per realitzar la partida, obre la porta a una pila 

de dificultats a l'hora d'aconseguir l'objectiu de l'equip.  

A mesura que la partida avança, es veuen recompensades accions com abatre els 

jugadors de l'equip contrari, destruir edificis de l'equip contrari, o conquerir objectius 

neutrals que el sistema va refrescant periòdicament. L'equip que és capaç 

d'aconseguir més objectius progressivament guanya un avantatge competitiu 

respecte a l'altre equip, de manera que la coordinació amb els altres jugadors és un 

aspecte clau per tal d'aconseguir la victòria. 

Les activitats ofertes a través de League of Legends van destinades a jugadors d'entre 

12 i 17 anys, i tot i que no és un requeriment, l'experiència prèvia en el joc és un 

factor important, donada la quantitat d'informació que cal conèixer per tal de poder 

jugar a un nivell bàsic.  

Els principals valors que es treballen en les activitats amb el LoL són el lideratge, els rols 

grupals, la comunicació efectiva, l'adaptació estratègica i la presa de decisions a 

mesura que avança la partida.  

8.2. Definició d'activitats 

Focus oferirà diversos tipus d'activitats, que variaran en funció del públic a qui vagin 

dirigides i el context en que es realitzin. Totes elles, siguin directament ofertes des de 

la pròpia empresa o per mitjà de tercers, seguiran la metodologia dissenyada pel 

propi equip educatiu. 

Tots els monitors o d'altres professionals que executin qualsevol tipus d'activitat hauran 

passat pel curs de formació intern de Focus, en que s'explicarà la metodologia i 

recursos per activitats i es realitzaran pràctiques amb professionals prèviament 

formats. 

Per tal d'arribar al màxim públic possible, es realitzaran activitats tan al propi espai de 

Focus com en escoles que contractin els nostres serveis. Seguidament es detallarà el 
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funcionament d'aquestes activitats, i les possibles adaptacions que es podrien fer per 

acoblar l'estructura de l'activitat al funcionament regular d'entitats que contractin el 

servei. 

8.2.1. Activitat extraescolar 

Les activitats extraescolars es duran a terme des de la primera setmana d'octubre fins al 

final del curs escolar. Estaran estructurades en sessions de 1h30 i consistiran 

aproximadament d'uns 70 minuts de joc i 20 minuts de preparació inicial i valoració de 

l'activitat. Es realitzaran cursos tant mitjançant Minecraft com League of Legends. 

Els cursos extraescolars de Minecraft es basaran en la realització de projectes 

independents, de durades d'entre dues setmanes i un trimestre. Mitjançant els 

projectes es podrà donar continuïtat a l'activitat, que deixarà de ser una estona de joc 

i passarà a formar part d'un espai comunitari amb els altres jugadors per perseguir un 

objectiu consensuat inicialment. Donada la capacitat de compartir l'experiència de joc, 

es compartiran els projectes, un cop finalitzats, entre els diferents grups dels diversos 

centres, per tal de contrastar la feina feta i potenciar la creativitat. 

Els cursos de League of Legends, tot i dur-se a terme al llarg de tot l'any, s'estructuraran 

en blocs de trimestres, en els que es posaran objectius globals independents de les 

partides, per ajudar als usuaris a comprovar la seva evolució, no només a nivell de 

mecàniques individuals sinó també estudiant la coordinació grupal com a equip de 

joc. 

La capacitat interna del local de Focus serà de dos grups de 5 usuaris simultanis, 

indistintament del tipus de curs que es tracti, i de dos torns diaris. Els cursos seran de 

dos sessions setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), o d'una sessió 

setmanal, que només s'oferirà els divendres. La capacitat total de l'espai propi de 

Focus serà doncs de 50 usuaris. 

L'oferta d'activitats extraescolars es farà extensiva a les escoles i centres de lleure que 

puguin estar interessats en activitats tecnològiques per joves. L'estructura de l'activitat 

serà recomanada amb el mateix sistema utilitzat internament, però s'emmotllarà a les 

necessitats particulars de cada centre, tant a nivell horari com de quantitat de grups 

disponibles. Focus proveirà els recursos humans, en forma de monitors i 

coordinadors de centre, per tal de dur a terme tota la activitat i el seguiment amb les 

famílies i l'entitat acollidora, però no aportarà el material informàtic necessari per dur 
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a terme l'activitat, de manera que caldrà que el centre on es dugui a terme disposi de 

sala d'informàtica.  

8.2.2. Seguiments terapèutics 

Els seguiments terapèutics seran oferts a aquells usuaris que vinguin derivats de 

terapeutes externs o a qui l'equip clínic estimi que les sessions individuals puguin ser-

li més productives. 

L'addicció als videojocs o Trastorn per Joc a Internet no serà l'única patologia que es 

tractarà amb aquests seguiments, sinó que usuaris que presentin situacions 

personals en les que pugui encaixar les diverses activitats ofertes també tindran una 

oferta personalitzada, previ estudi per part de l'equip clínic, per tal de poder 

complementar la teràpia que estiguin seguint.  

Un clar exemple pot ser la demanda d'activitats amb videojocs que diversos 

professionals de la salut mental valoren necessària per pacients amb síndrome 

d'Asperger, o altres diagnòstics compatibles amb el Trastorn de l'Espectre Autista, en 

que el pacient pot beneficiar-se de treballar en un entorn on se sent còmode i que 

desperta el seu interès, activitats on terapeuta extern pot col·laborar amb els 

educadors per tal de dissenyar experiències per cada cas concret. 

En totes les activitats terapèutiques es realitzarà un seguiment conjunt per part dels 

educadors i dels psicòlegs, ja siguin propis de l'equip de Focus o derivats 

externament, per tal d'analitzar les evolucions i les noves necessitats que puguin anar 

sorgint en cada cas. 

Puntualment, i després d'una revisió cas per cas, els usuaris que hagin participat en 

activitats terapèutiques podran incorporar-se en grups regulars, permetent-los gaudir 

de les activitats amb grups d'iguals i podent assumir nous reptes. En aquests casos, 

els educadors seguiran l'evolució individualment amb el terapeuta per tal d'assegurar 

que els canvis sempre siguin positius. 
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8.2.3. Activitat online 

Les activitats online, tot i tenir gran part dels potencials beneficis que puguin tenir les 

presencials, no seran recomanades a no ser que existeixi la impossibilitat de 

desplaçar-se als centres que les ofereixin. Tot i que es disposi de la tecnologia 

suficient per poder realitzar la comunicació a través de la xarxa, el component 

presencial, de grup, és part clau per poder gaudir i aprofitar l'experiència que els 

educadors dissenyaran. 

En els casos que es desenvolupin aquestes activitats, es realitzaran amb la mateixa 

estructura que puguin tenir les activitats extraescolars o seguiments terapèutics 

individuals, i s'hi afegirà una comunicació escrita entre educador i usuari, mitjançant 

documents al núvol, en que després de cada partida es vagi anotant el contingut que 

el grup hauria discutit presencialment. 

El seguiment de l'activitat online serà clau per mantenir el rigor i la qualitat educativa de 

les sessions de joc, i es farà especial èmfasi en el compromís dels jugadors de 

mantenir uns patrons en el joc i l'estudi posterior de cada partida per tal d'obtenir el 

major benefici de l'activitat. 

8.2.4. Casal d'estiu 

Els casals d'estiu es realitzaran amb una estructura setmanal, des de la última setmana 

de juny fins la penúltima setmana de juliol, període de màxima demanda d'aquest 

tipus de serveis. S'oferiran separadament casals de Minecraft i de League of 

Legends, atenent cadascun la seva franja d'edat objectiu. 

Aquestes activitats es realitzaran al propi local de Focus, amb una capacitat màxima de 

dos grups simultanis de cinc usuaris. Cada un dels grups tindrà un monitor assignat, 

que gestionarà tota la activitat realitzada. En el cas de, per demanda, oferir dos grups 

paral·lels del mateix videojoc, un monitor serà l'encarregat de la gestió de les 

activitats amb videojocs, i un altre s'encarregarà de la part de lleure. 

El casal d'estiu començarà a les 9 del matí fins les 14:30. D'aquest temps, 

aproximadament es dedicarà un 50% al temps de joc, i un altre 50% a la preparació 

del temps de joc i a les activitats de lleure.  

Amb aquest repartiment de temps es vol emfatitzar la capacitat de realitzar activitats al 

voltant dels videojocs sense necessitat de treballar davant la pantalla, i els usuaris 
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podran gaudir de la seva afició de maneres alternatives que no han pogut 

experimentar jugant individualment.  

Els grups compartiran els recursos informàtics, de manera que no hi haurà mai dos 

grups jugant simultàniament. S'habilitaran dos espais interiors, un de joc virtual i una 

sala on realitzar activitats tipus taller, amb l'afegit de poder utilitzar els espais públics 

presents al voltant del local, que ofereixen un lloc perfecte per poder fer activitats de 

lleure mogudes. 

Es realitzaran dues reunions de pares prèvies al casal d'estiu, per tal de poder involucrar 

en certa mesura a les famílies amb el projecte. Els objectius principals d'aquestes 

reunions seran compartir la metodologia que s'emprarà al llarg del casal, explicar el 

tipus d'activitats que es duran a terme, i donar peu a que les famílies comparteixin 

l'espai de joc a casa amb els usuaris del casal. 

D'aquesta manera, es voldrà poder donar continuïtat a l'acció educativa una vegada els 

joves acabin el casal, donant als pares coneixements i recursos per poder treure el 

màxim de l'espai de lleure dels seus fills. 

8.2.5. Activitats a tercers 

Les activitats a tercers engloben els serveis prèviament explicats que s'oferiran a través 

d'empreses de lleure que tenen la seva pròpia cartera de clients, i que permetran 

poder realitzar una expansió considerable a l'inici sense uns costs comercials elevats. 

Principalment s'estructuraran en activitats puntuals en casals d'entitats privades, que 

busquen poder oferir activitats alternatives al lleure convencional sense haver de fer 

una inversió considerable ni haver de formar als seus educadors, i en la realització 

d'activitats extraescolars a centres que contracten tot el seu catàleg d'activitats a una 

empresa gestora, que alhora busca activitats externes a oferir als centres, explicades 

anteriorment. 



Pla d'empresa d'un negoci d'activitats educatives mitjançant videojocs Pág. 65 

 

8.3. Pla de posada en marxa 

 

 

 

Figura 8.1 Gràfic temporal de les fases del pla de posada en marxa 

8.3.1. Fase 0: Creació i planificació 

Durada: 5 mesos (Gener 2016- Maig 2016) 

Objectius: Elaboració de l'estudi de l'entorn i el pla de negoci (Gener 2016-Febrer 2016). 

Inici de l'acció comercial i el disseny de les activitats ofertes (Març 2016-Maig 2016). 

Constitució de la forma jurídica de l'entitat, formada per 4 socis que aportaran el capital 

econòmic i humà inicial. L'empresa quedarà repartida a parts no simètriques, de 

62,5%, 12,5%, 12,5% i 12,5%. 

Flux de caixa inicial: Tots els fluxos de caixa seran negatius, i representaran la inversió 

inicial en la constitució de l'entitat, l'adequació de l'espai on es treballarà, material 

informàtic i l'inici de l'acció comercial. 

Organització: El capital humà en aquesta fase estarà limitat als socis fundadors de 

Focus, no hi haurà despeses per part de l'empresa donat que tots ells cobriran les 

seves pròpies despeses. 

Creació i 

planificació 

 

Arrencada 

 

Expansió i 

desenvolupament 
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8.3.2. Fase 1: Arrencada  

Durada: 5 mesos (Juny 2016-Octubre 2016) 

Objectius: Inici de l'activitat amb el casal d'estiu, treballant internament amb el casal 

propi i realitzant activitats puntuals en col·laboració amb entitats externes per facilitar 

la introducció d'activitats extraescolars en altres centres de cara a Octubre de 2016.  

Flux de caixa: Negatiu en el període, donada la part d'inactivitat de l'Agost, però amb un 

balanç ajustat gràcies a les inscripcions al casal, que representaran un marge 

important respecte les activitats extraescolars. 

Organització: S'iniciarà la contractació puntual i la seva formació de cara a l'oferta de 

serveis per centres col·laboradors. Aquestes primeres contractacions es faran en 

vista a que puguin realitzar les activitats extraescolars en un futur com a monitors i 

coordinadors dels centres. 

8.3.3. Fase 2: Expansió i desenvolupament 

Durada: 11 mesos (Novembre 2016-Setembre 2017) 

Objectiu: Arribar al màxim nombre de centres on poder oferir les nostres activitats, 

realitzant una forta acció comercial per tal de poder associar-nos amb empreses de 

lleure per realitzar casals integrament de videojocs a través seu de cara a l'estiu de 

2017. 

Flux de caixa: Positiu, l'etapa d'expansió hauria de comportar un increment molt mínim 

de les despeses, alhora que augmentaran significativament els ingressos. 

Organització: Contractació de personal que realitzarà les activitats als centres que 

contractin els serveis oferts, i establiment d'una xarxa de derivació de la part clínica 

que estigui disposada a treballar com a equip en sessions mensuals. 
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8.3.4. Fase 3: Consolidació 

Durada: 12 mesos (Octubre 2017 en endavant) 

Objectiu: Ampliació i consolidació dels clients externs, donada la limitació de capacitat de 

les activitats de l'oficina pròpia. Entrada als centres escolars per la vessant de 

currículum escolar, i extraccions de conclusions educatives de l'estudi de l'activitat 

realitzada fins al moment. 

Flux de caixa: Positiu, aquesta etapa servirà per reinvertir els beneficis en desenvolupar 

noves activitats amb videojocs que assegurin el futur de Focus i no quedar enrere en 

un mercat de tendències molt canviants. 

Organització: Es seguirà contractant personal pels centres que es vagin captant per 

l'acció comercial, però amb un ritme menor en comparació a la fase d'expansió. 
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9. Pla d'organització i recursos humans 

Focus vol fer un èmfasi especial en el valor del seu capital humà, donada la necessitat 

d'especialització i formació que caldrà aportar per tal de realitzar les activitats. Tot i no 

necessitar una gran estructura de treballadors fixes, es buscarà aconseguir una 

rotació el més reduïda possible, per tal de poder treballar amb el màxim nivell 

d'experiència possible.  

El caràcter de l'entorn dels videojocs requerirà un nivell de responsabilitat superior per 

part dels educadors, a qui s'examinarà més atentament que a altres professionals de 

l'entorn. És per això que el s'apostarà per un alt nivell de formació continua, i per una 

política salarial lleugerament més generosa que en altres activitats del sector. 

9.1. Estructura organitzativa 

L'organigrama de Focus serà el representat en la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 9.1 Organigrama de Focus 

Tot i la clara necessitat d'establir diferències de rols i salaris en qualsevol organització, 

una de les bases sobre les que es construeix Focus és la de tractar de minimitzar les 

diferències entre els seus treballadors, i de tractar de potenciar al màxim el seu 
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compromís amb el projecte. És per això que la junta directiva estarà formada pels 

tres responsables d'àrea i l'administrador, però es deixarà la porta oberta a que hi 

hagi assistència d'aquells treballadors que vulguin fer un pas endavant en la 

implicació en la presa de decisions a l'empresa. 

De la mateixa manera, tot i entenent que les limitacions econòmiques inicials marcaran 

les possibilitats salarials de tots els membres, es tractarà d'equilibrar les retribucions 

de cada una de les branques de l'empresa per tal que pugui haver-hi un preu horari 

fix per tots els professionals que treballin a Focus. Es creu que d'aquesta manera, 

s'aconseguirà un projecte horitzontal que potenciarà el treball en grup i l'intercanvi a 

través de les diferents activitats. 

9.2. Descripció de posicions 

El caràcter plural que se li vol donar a Focus, caracteritzarà l'estructura dels treballadors.  

Es disposarà d'una junta directiva que vetllarà pel bon funcionament de l'empresa, tan a 

nivell de negoci com de control dels aspectes educatius i clínics. Per tal de que la 

junta representi aquests diferents aspectes, constarà de quatre posicions 

diferenciades: 

9.2.1. Junta directiva 

9.2.1.1.  Director/a  

Responsable de coordinació de la junta directiva i de l'aspecte econòmic del negoci.  

9.2.1.2.  Responsable de l'àrea educativa 

 Vetllador/a del contingut educatiu de les activitats, tant a nivell de seguiment de 

l'evolució dels grups extraescolars com del disseny del pla d'activitats del casal 

d'estiu. 

9.2.1.3. Responsable d'activitats 

 Coordinador dels monitors de tots els centres escolars i de la pròpia oficina de Focus. 

Encarregat de la contractació de personal i de la seva formació inicial. 
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9.2.1.4. Responsable de l'àrea clínica 

 Supervisor de les activitats individuals amb els usuaris derivats de l'àrea clínica, i 

atendrà teràpies tan individuals com familiars. Dirigirà les sessions clíniques on els 

psicòlegs exposin els casos que tracten per tal de revisar-los conjuntament. 

9.2.2. Cos de treballadors 

L'equip d'educadors consistirà en dos rols diferenciats, que només coexistiran si el 

volum del centre ho requereix. Per les activitats a Focus el coordinador serà la figura 

de responsable d'activitats, i als centres col·laboradors hi haurà un coordinador i els 

monitors que calgui per realitzar les activitats amb cada grup. 

9.2.2.1. Coordinador 

 Encarregat de coordinar les activitats extraescolars als centres, atendre les famílies i les 

incidències amb el centre col·laborador. Realitzarà la funció de monitor sempre que hi 

hagi menys de tres grups simultanis realitzant activitats. Es requerirà la titulació de 

monitor de lleure. 

9.2.2.2. Monitor 

 Encarregat de preparar i desenvolupar les activitats grupals. Realitzarà un seguiment 

individual dels participants en els seus grups, que es compartirà amb les famílies i el 

responsable educatiu regularment. Es requerirà la titulació de monitor de lleure.  

9.2.2.3. Psicòlegs  

Encarregat de realitzar teràpia amb aquells usuaris que presentin patologies, i de fer un 

seguiment amb els seus monitors. 
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9.3. Política salarial 

Tot el personal contractat fora dels responsables d'àrea ho estarà en règim de 

remuneració per hores treballades, en contractes laborals a temporals. Cal destacar 

que donat el volum inicial de l'empresa, els membres de la junta directiva realitzaran 

activitats tan grupals com individuals, de manera que el baix sou fix quedarà 

complementat amb la remuneració horària dels grups que tinguin al seu càrrec. 

 

 Càrrec Sou fix [€] SS [€] Sou horari [€] SS [€] Cost fix/horari per l'empresa [€] 

Director 500 150 - - 750 

Responsable d'àrea 200 60 - - 260 

Coordinador - - 14 4,62 18,62 

Monitor - - 11 3,63 14,63 

Psicòleg - - 20 6,6 26,6 

Figura 9.2 Costs de personal 

 

Per tal de compensar la deficiència inicial a nivell salarial per les posicions de 

responsables d'àrea, i donada la casuística que seran els membres fundadors de 

l'empresa, es comptabilitzarà el seu esforç en la posada en marxa amb un 12,5% de 

participació en el capital de l'empresa. 

Aquest fet ve directament vinculat amb la voluntat de que Focus sigui una empresa 

plural basada en la constant innovació en els aspectes que envolten l'educació formal 

en centres escolars, la no formal en forma d'activitats extraescolars, i el suport clínic 

als usuaris. La participació de professionals de tots aquests àmbits en el capital de 

l'empresa es concep com un tret fonamental d'aquesta constant cerca per poder 

aportar serveis en tots els fronts, liderats pels seus responsables pertinents fora de 

les seves tasques vinculades amb l'activitat regular. 
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9.4. Pla de contractació 

Totes les persones que s'incorporin a Focus hauran de tenir dues qualitats 

indispensables, el coneixement exhaustiu del videojoc amb el que treballin, i 

experiència realitzant activitats de lleure amb infants i joves.  

Fora de les qualitats indispensables per totes les incorporacions, es valorarà 

principalment la capacitat de treball en equip, la pro-activitat i l'experiència en el 

treball per projectes.  

Donada la remuneració que es detallarà a l'apartat econòmic, la principal demanda 

interessada en les posicions ofertes que es preveu és de joves de entre 18 i 25 anys, 

però per poder treballar amb la major professionalitat possible només es contractaran 

aspirants de més de 20 anys. Amb aquesta restricció es pretén poder assolir una 

diferència d'edat entre usuaris i monitors suficient per poder desenvolupar la tasca 

educativa de la manera més professional possible. 

Les condicions de contractació es preveuen suficientment elevades com per tenir una 

oferta restringida, de manera que treballarem amb centres especialitzats en activitats 

educatives i de lleure per poder contar amb una bona arribada al mercat laboral. 

Aquestes entitats seran la Fundació Pere Tarrés, puntera en organització de casals 

d'estiu, activitats per escoles i colònies, i Minyons Escoltes i Guies, amb qui els 

fundadors de Focus tenen una relació professional  
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10. Pla econòmic 

En aquest apartat s'estudia la viabilitat econòmica i financera de Focus durant els cinc 

primers anys d'activitat de l'empresa. Per tal de realitzar un estudi amb diferents 

situacions, es realitzaran tres estimacions segons el ritme d'adquisició de clients i 

l'arribada que es pugui fer als centres escolars. Les anomenarem cas d'èxit, cas 

previst, i cas pessimista 

10.1. Pla d'inversió inicial 

La inversió inicial necessària per l'inici de l'activitat a Focus és de 14.500€. Aquestes 

partides inicials aniran destinades principalment a l'adquisició mobiliari, habilitació del 

local on es realitzarà l'activitat i a la compra de tot el material informàtic necessari per 

acollir els cursos d'estiu, planificats per 10 usuaris.  

La despesa d'aquestes partides es realitzarà a partir del mes de juny del 2016, moment 

en que es signarà el contracte de lloguer del local i s'iniciaran les obres d'habilitació 

de l'espai.  

 

10.2. Compte de pèrdues i guanys 

10.2.1. Previsió d'ingressos 

La previsió d'ingressos s'ha realitzat mitjançant un estudi de l'acció comercial iniciada 

durant la primera fase del projecte, centrada en el desenvolupament de les activitats 

extraescolars de Focus en diverses escoles de Barcelona, i en el contacte amb 

entitats del món de l'educació i el suport psicoeducatiu per les famílies que tinguin 

interès en derivar joves cap a activitats tecnològiques. 

Les conclusions d'aquest estudi es tractaran de manera separada entre la demanda 

d'activitats a realitzar a l'oficina pròpia de Focus i aquelles que es contractin amb les 

escoles per realitzar-les en el seu espai. 
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En el primer cas, la demanda d'un espai on derivar joves per treballar en grups reduïts 

és molt elevada, i diversos centres ja han mostrat la seva intenció de convertir-se en 

centres col·laboradors. Aquest primer contacte i l'acció comercial que el seguirà 

apunten a tenir una capacitat inferior a la demanda, de manera que en els tres 

escenaris es treballarà amb el centre propi a rendiment total,  que suposarà una 

inscripció total de 40 usuaris. 

Els usuaris que requereixin tractament individual o clínic  també s'atendran al propi espai 

de Focus, i la transferència d'aquests cap a les activitats grupals farà que a mesura 

que s'incrementi la xarxa de derivació tampoc es creï una saturació del servei. 

Els ingressos derivats d'activitats en centres escolars són els que presenten una 

variabilitat major, donada la complicada tasca d'entrada en aquest tipus de centres. 

L'objectiu comercial és el de treballar anualment amb 15 centres per tal de incloure 

les activitats de Focus al seu catàleg d'extraescolars i de casals d'estiu. En els 

diferents casos plantejats s'han indicat retorns variables, en quantitat d'usuaris per 

centre i de centres que contractin el servei, per tal de contemplar diferents escenaris 

pel que fa a l'acceptació del concepte d'activitats amb videojocs.  

Les negociacions iniciades apunten a un bon retorn de l'esforç comercial realitzat en 

aquest aspecte, que com queda reflectit en el cas previst seria d'un 35% 

aproximadament. El seguiment de l'activitat comercial serà un dels punts principals de 

l'activitat dels primers dos anys, però la dificultat que comportarà una vegada tancats 

acords amb els centres amb clients més pròxims al perfil desitjat dificultarà la 

incorporació de nous centres a ritme constant, de manera que s'ha reflectit una 

davallada del rendiment d'aquesta acció comercial. 

La col·laboració amb empreses majoristes d'activitats de lleure ha quedat inclosa en 

aquest estudi, ja que la acció comercial es realitza de manera conjunta entre Focus i 

l'entitat que realitza la subcontractació dels serveis, per tal de poder aportar el màxim 

de coneixement a l'hora de realitzar les visites amb els equips directius de les 

escoles. 

En les següents figures es mostren les quantitats d'usuaris d'extraescolars, en els nou 

mesos escolars, i de casals d'estiu i els usuaris d'activitats individuals i d'atenció 

clínica en els diferents casos d'estudi. 
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Cas 2016 2017 2018 2019 2020 

Èxit 70 95 290 376 422 

Previst 65 90 160 225 250 

Pessimista 5 55 125 145 165 

Figura 10.1 Usuaris d'activitats extraescolars 

 

Cas 2016 2017 2018 2019 2020 

Èxit 55 170 300 325 350 

Previst 45 140 225 250 250 

Pessimista 30 100 110 120 140 

Figura 10.2 Usuaris de casals d'estiu 

 

Cas 2016 2017 2018 2019 2020 

Èxit 6 10 20 25 25 

Previst 6 9 16 20 22 

Pessimista 4 7 10 11 12 

Figura 10.3 Usuaris d'atenció individual i clínica 

Els cobraments de totes les activitats es faran abans del seu inici i en el mateix període, 

fet que facilitarà la situació de tresoreria.  
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10.2.2. Previsió de despeses d'explotació  

Les principals despeses d'explotació seran les despeses variables que comporta 

l'execució de les activitats a nivell de recursos humans. La flexibilitat de contractació 

per aquest tipus d'activitats ens permetrà adaptar el volum de l'empresa al de 

l'activitat corresponent en cada moment, aportant un gran avantatge competitiu. 

Les principals despeses fixes vindran vinculades al local propi, i de salaris d'estructura. 

El primer, consistent en la despesa de subministres, lloguer i manteniment de l'espai, 

serà amortitzat parcialment mitjançant un sistema de coworking en les hores on no hi 

hagi activitats extraescolars.  

Pel que fa als salaris d'estructura es comptabilitzen els salaris del director i dels 

responsables d'àrea, que de totes maneres no tindran un sou corresponent a una 

jornada completa, sinó que el complementaran formant part del cos d'educadors i 

psicòlegs de les activitats. 

La despesa total en salaris, ja corresponguin als fixes d'estructura o als variables, 

constituirà aproximadament un 80% dels ingressos totals de Focus, fet que indica la 

dependència en aquest aspecte d'una bona gestió de la plantilla i la necessitat de 

realitzar contractes favorables a l'empresa per tal de poder rescindir-los o variar-los 

amb la màxima facilitat possible. 

Les despeses d'amortització seran les referides al material informàtic, que s'amortitzaran 

al màxim ritme permès del 26% anual. 

Aquestes despeses es pagaran en la seva majoria a mes vençut, facilitant d'aquesta 

manera l'autofinançament de l'activitat, que com s'ha comentat prèviament es cobrarà 

a inici de cada període. Per ser conservadors, la despesa d'impostos també es 

pagaran en el període en que es meriten. 

10.2.3. Compte de resultats provisional 

A continuació es detallen els tres escenaris plantejats amb els vendes (ingressos per 

activitats) i despeses per cada un d'ells. Els impostos a pagar s'han establert en un 

15% els dos primers períodes (2016 i 2017) i del 25% en els següents, beneficiant-se 

dels ajuts per empreses de nova creació amb facturació inferior als 5 milions d'euros. 
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Figura 10.4 Quadre de PiG. Cas previst 

 

 

 

 

 

Figura 10.5 Quadre de PiG. Cas optimista 

 

 

 

 

 

Figura 10.6 Quadre de PiG. Cas pessimista 
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10.3. Anàlisi de la inversió 

Per tal de realitzar un anàlisi de la inversió necessària es realitzarà un estudi dels fons 

invertits, els fons generats i a partir d'aquests es calcularà el cash-flow de l'empresa. 

Donat l'interès en l'anàlisi de la inversió que es realitzarà, es tractarà el cas previst, 

realitzat a partir dels estudis previs.  

10.3.1. Fons invertits 

Tot i tractar només el cas previst, els fons invertits seran els mateixos en tots tres casos, 

donat que són els indispensables per poder realitzar la activitat. 

 

 

 

 

Figura 10.7 Fons invertits 

 

10.3.2. Fons generats 

Els fons generats seran el resultat d'afegir les quantitats amortitzades al compte de 

pèrdues i guanys presentats a les figures 9.4, 9.5 i 9.6. En el cas previst, els fons 

generats queden amb la següent distribució: 
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Figura 10.8 Fons generats, Cas previst 

10.3.3. Cash-flow 

El cash-flow no serà més que els Fons Generats - Fons Invertits, i ens servirà per poder 

calcular els principals indicadors que ens permetran analitzar la inversió, el TIR i el 

VAN. 

 

 

Figura 10.9 Cash-flow, Cas previst 

Donades aquestes dades podem calcular el VAN i el TIR d'aquest projecte. Donat que el 

capital emprat pel seu finançament serà el propi del soci director, l'interès al que es 

comptabilitzarà el cost del capital serà de l'1%, quantitat que podria obtenir sense 

dificultat en una entitat bancària. Els resultats són els següents: 

 VAN: 14.528€ 

 TIR: 100% 

Aquestes dades demostren una gran rendibilitat del capital utilitzat per posar el projecte 

en marxa. Per tal d'estudiar la situació amb més profunditat, plantegem les mateixes 

premisses pel cas pessimista. 
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Figura 10.10 Cash-flow, Cas pessimista 

Amb aquestes dades obtenim un VAN de 9.165€ i un TIR del 49%. Observem que 

encara que les dades siguin més conservadores segueix sent un projecte amb una 

molt bona rendibilitat, fet comprensible donada la baixa inversió que caldrà executar. 

10.4. Pla de finançament 

S'ha realitzat una previsió de l'evolució de tresoreria, per determinar la quantitat de 

finançament necessari per fer la posada en marxa, les despeses d'estructura i fer 

front a les despeses corrents mentre els ingressos no siguin suficients. El valor més 

desfavorable de tresoreria obtingut és de 17.157,56€, en el cas pessimista. Per tal de 

poder minimitzar els riscos en cas de variacions no previstes en plantejament inicial, 

s'ha decidit que la quantitat a finançar seria de 20.000€. Aquesta quantitat serà 

aportada íntegrament pel soci principal i director de Focus.  

En la següent taula es mostra els mesos de major balanç acumulat negatiu, per tal de 

tenir una visió global de la quantitat necessària per finançar en els tres casos. Com es 

pot veure les tres situacions presenten el mateix comportament, amb una recuperació 

a partir del més d'octubre, tret del cas pessimista, en que els ingressos reduïts 

allarguen les pèrdues fins al mes de desembre. El principal factor que les fa variar 

són els ingressos deguts a les inscripcions de les activitats realitzades.  

Cas d'èxit Cas previst Cas pessimista 

Octubre 2016 Octubre 2016 Desembre 2016 

14.650,56 € 15.775,56 € 17.157,12 € 

Figura 10.11 Punt inferior de balanç acumulat 
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11. Cost del pla estratègic 

El cost del pla estratègic és l'estimació econòmica del valor en el mercat d'aquest 

document, comptabilitzant les hores dedicades professionalment i les despeses que 

s'han realitzat en el seu transcurs. 

Concepte Quantitat Preu Cost total 

Hores de consultoria 125 55€ 6875€ 

Desplaçaments   40€ 

Dietes   65€ 

Total   6980 € 

Figura 11.1 Cost del pla estratègic 

Resulta interessant comprovar el cost de mercat d'aquest estudi per realitzar el pla 

estratègic amb la inversió necessària per tirar endavant l'empresa, al representar més 

d'un 35% de la inversió necessària. 
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12. Impacte mediambiental 

L'impacte mediambiental de Focus es pot resumir en l'elevat nivell de contaminació que 

pot presentar-se en la destrucció del maquinari utilitzat per les activitats, que caldrà 

renovar i anar ampliant, i per la petjada energètica que suposa el consum que es 

presenta tant en el local propi com en les aules d'informàtica dels diferents centres 

amb els que es col·laborarà.  

Per tal d'aprofitar al màxim la vida útil dels ordinadors i altres elements informàtics, totes 

les peces que calgui renovar per adequar-se a les necessitats tècniques del moment 

seran enviades a Labdoo, organització humanitària que vol contribuir a reduir 

l’escletxa tecnològica mundial i a la creació de centres educatius recolzats en la 

provisió de tecnologia. 

 D'aquesta manera es donarà un segon ús a tots aquells components que s'hagin 

adquirit, i també es contribuirà a una tasca social, a la que Focus dóna tanta 

importància com la consciència mediambiental. 

Pel que fa al consum energètic que es doni als diferents espais on es realitzin activitats, 

es treballarà per reduir-ne al màxim les disfuncionalitats que es puguin presentar, 

típicament vistes en l'ús dels ordinadors en espais de temps reduïts que queden 

oberts i per tant realitzant un consum energètic durant una quantitat elevada d'hores 

diàries. Es farà èmfasi en la part educativa de les activitats per que els usuaris 

entenguin la rellevància de no abusar de l'ús de l'energia, tan present en la seva eina 

de joc. 
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13. Conclusions 

L’ús dels videojocs com a eina educativa presenta una gran quantitat de potencialitats 

de cara a convertir-se en una de les eines de referència en els pròxims anys per la 

comunitat de l’educació i del lleure. El seu creixement i la penetració que té en l’espai 

d’oci dels infants i joves els donen una posició privilegiada respecte a qualsevol altre 

recurs que es vulgui utilitzar.  

El principal escull que cal superar és educar l’opinió pública en els recursos que 

s’ofereixen des del món dels videojocs. La barrera generacional existent entre les 

famílies i els professionals de l’educació respecte als joves que fa un ús extens dels 

videojocs dificulta la comprensió de la situació que viuen els darrers. 

Les activitats extraescolars i els casals d’estiu cal que es reformulin per no només ser un 

espai de lleure i aprenentatge pels usuaris, sinó que ofereixin coneixement i recursos 

per les famílies que necessitin una intervenció a més alt nivell. La comunicació amb 

tots els elements de l’entorn del jugador serà clau per poder treballar els conflictes 

que sorgeixin, ja que aquesta manca de comunicació entre agents suposa un dels 

principals problemes associats als videojocs en l’actualitat. 

La viabilitat econòmica del projecte empresarial dependrà en gran manera de la 

capacitat que es tingui per poder accedir als centres escolars i establir una forta 

col·laboració amb les empreses que ofereixen serveis de lleure en l’actualitat. La 

dificultat per entrar en el mercat amb activitats no conegudes és elevada, però poder 

demostrar l’efectivitat de la solució serà la millor publicitat per poder arribar al màxim 

de públic possible. 

Pel que fa a l'aspecte econòmic és destacable l'alta rendibilitat del projecte, fins i tot en 

el cas més pessimista. La voluntat d'estructurar l'empresa d'una manera que no 

comporti unes grans despeses fixes és el factor principal que facilita aquesta 

rendibilitat. Cal plantejar, doncs, quines seran les necessitats a més llarg termini i si 

caldrà reinvertir part dels beneficis que presenta el projecte per consolidar un equip 

directiu que pugui assegurar l'evolució de l'empresa, i no dependre de posicions que 

no comporten una jornada completa.  
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Té per mi un interès afegit remarcar la utilitat i necessitat de realitzar un procés 

conscient d’estudi de l’entorn i dels factors comercials i econòmics que trobem al 

voltant de Focus. Com s’ha comentat a l’inici del projecte, el paral·lelisme de la 

posada en marxa de la part pràctica d’aquest projecte ha suposat una dificultat 

afegida per tal de poder seguir una metodologia adequada a l’hora de plantejar 

l’empresa.  

Finalment i vistos els resultats, l’estudi conscient i estructurat representat en aquesta 

memòria ha estat una peça clau per poder situar Focus en una posició privilegiada de 

cara al seu futur desenvolupament com a empresa. 
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