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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
Dins del Grau en ciències i tecnologies aplicades a l’esport i al condicionament físic, trobem la branca que fa
referència a tres elements clau en el sector de l’activitat física i l’esport. Aquests elements són: l’anàlisi de la
indústria esportiva i dels mercats de l’esport, així com els hàbits de pràctica esportiva en tots els segments d’edat
i classes socials i generacionals. En segon lloc el disseny i la producció d’aquestes activitats que formen part de
l’oferta i provoquen que els mercats s’especialitzin i intentin diferenciar-se per tal de buscar nous practicants,
consolidar els existents o minimitzar les pèrdues o les absències. Aquí juga un paper molt important la figura del
gestor que coneix el mercat i provoca el canvi i l’adaptació en la seva organització. Finalment es treballaran aquelles
estratègies de gestió i comercialització mitjançant l’anàlisi de casos d’èxit i bones pràctiques de realitat actual.

OBJETIVOS GENERALES
- Descriure l’evolució de la pràctica esportiva i el paper de l’esport com a sector.
- Diferenciar el mercat de l’esport respecte altres mercats
- Identificar els factors interns i externs que han recolzat el creixement i l’estabilitat de la pràctica
esportiva.
- Analitzar el mercat des del punt de vista del practicant ( perfils)
- Analitzar el mercat de l’esport des de la Indústria.
- Identificar i analitzar les tendències del mercat.
- Identificar oportunitats d’innovació (ideació).
- Presentar una proposta per aplicar al món de l’esport i desenvolupar-la.

CONTENIDOS DEL CURSO
TEMA 1: El mercado de la practica deportiva en España
Resultados del aprendizaje
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El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Entendre i conèixer l’evolució de la pràctica esportiva i el paper de l’esport com a sector.
Diferenciar el mercat de l’esport respecte altres mercats
Identificar els factors interns i externs que han recolzat el creixement i l’estabilitat de la pràctica
esportiva.
Conèixer i analitzar el mercat des del punt de vista del practicant ( perfils)
Conèixer i analitzar el mercat de l’esport des de la Indústria.
Identificar i analitzar les tendències del mercat.
Ser capaç d’identificar oportunitats d’innovació (ideació).
Contenido
1.1.- Introducció. Conceptes mercat, pràctica esportiva i segmentació del consumidor.
1.2.- Radiografia de l’esport: evolució de la pràctica esportiva i del paper de l’esport.
1.3.- Genoma del mercat de l’esport. Com són ? Anàlisi del mercat de l’esport.
1.4.- Identificació de tendències i perspectiva de futur del mercat.
1.5.- Identificació d’oportunitats d’innovació ( Ideació).

TEMA 2: La Indústria de l’esport. Tendències
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Comprendre el funcionament de la Indústria de l’Esport a España i Catalunya.
Disposar de dades respecte al pes econòmic de l’Esport com a sector.
Descriure els agents i les tendències del sector esportiu en el món en general.
Advertir i disposar de dades respecte a les tendències, innovacions i canvis en el futur.
Argumentar els principals reptes de futur del sector.
Contenido
2.1.- Indústria de l’esport a España i a Catalunya.
2.2.- Abast i segmentació i mapeig.
2.3.- Pes Econòmic de l’esport. Indicadors.
2.4.- Mapa d’agents. Cadena de Valor.
2.5.- El sector al Mon.
2.6.- Tendències i canvis de negoci.
2.7.- Principals reptes de futur.
TEMA 3: Anàlisi del consum Esportiu: indicadors del consum esportiu
Resultados del aprendizaje
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El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Descriure les dinàmiques socials respecte el consum esportiu.
Justificar mitjançant dades objectives els processos de consum esportiu.
Dissenyar productes o serveis de consum esportiu.
Validar productes o serveis de consum esportiu.
Disposar de dades fiables per tal de prendre decisions respecte al consum esportiu.

Contenido
3.1-Dificultats pròpies de l’anàlisi del consum esportiu
3.2-Indicadors de la demografia esportiva
3.3-Index sociodemogràfics del consum esportiu
3.4-Indicadors socioeconòmics del consum esportiu

TEMA 4: Anàlisi del consum Esportiu : els models de referencia de l’anàlisi del consum esportiu
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Dissenyar un producte o servei esportiu real.
Treballar en grup per assolir un objectiu comú.
Documentar-se de forma científica per desenvolupar un projecte.
Dissenyar instruments per a la validació d’un servei/producte esportiu.
Aplicar l’instrument de forma real i obtenir resultats.
Descriure les aportacions externes i millorar el producte final.
Contenido
4.1.- L’esport en la jerarquia de necessitats.
4.2.- Grans tendències del comportament.
4.3.- Necessitats, signes i consum.
4.3.1.- eficàcia simbòlica dels objectes tècnics.
4.3.2.- capacitat de valoració dels consumidors.
4.3.3.- Diferència entre oferta i consumidors.
4.4. La sociologia de Pierre Bourdieu i l’anàlisi del consum.
4.5. Les tècniques d’entrevista i enquesta.
4.6. La validació d’instruments de recerca.

TEMA 5: Anàlisi del consum Esportiu : les dimencions simbòliques del consum esportiu
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
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Aplicar els conceptes de consum al projecte desenvolupat.
Definir que és un be esportiu i els seus usos socials.
Analitzar la comercialització de l’espectacle esportiu.
Analitzar les tendències esportives al llarg de la història.
Explicar el procés d’intercanvi comercial: valors, emocions...

Contenido
5.1.- Consum esportiu i sensibilitat a les aparences.
5.2.- Els usos socials dels bens esportius.
5.3.- El lloc de venta: intercanvi comercial i simbòlic
5.4.- El consum de l’espectacle esportiu
TEMA 6: L’anàlisi de la concurrència en el sector
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Aplicar matrius d’anàlisi intern i extern: DAFO.
Descriure els elements principals que afecten a la concurrència en el sector de l’esport.
Ser capaç de dibuixar els competidors i els seus punts forts i dèbils.
Contenido
6.1.- L’entorn dels sectors : empreses potencials, productes de substitució, poder/proveïdors,
poder/clients.
6.1.1.- Les amenaces de les noves incorporacions
6.1.2.- La intensitat de la rivalitat entre competidors
6.1.3.- La pressió dels productes de substitució
6.1.4.-El poder de negociació dels clients i proveïdors
6.2.- Mapeig d’anàlisi de la competència.
TEMA 7: La complexitat dels bens esportius i el seu consum
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Descriure les principals tendències en innovació tecnològica en l’esport actual.
Visibilitzar el prototipus de consumidor de bens o serveis esportius.
Contenido
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7.1.- Les convergències tecnològiques en la indústria de l’esport
7.2.- El consumidor de bens esportius.

TEMA 8: Les polítiques dels serveis esportius
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Entendre les darreres tendències i la caducitat d’un producte o servei esportiu.
Aprofundir en la creació, gestió i desenvolupament d’una marca esportiva.
Estudiar marques de referència i comparar-les.
Aplicar el concepte d’innovació al seu model esportiu o servei desenvolupat.
Contenido
8.1.- L’especificitat del servei esportiu
8.2.- El cicle de vida d’un servei esportiu
8.3.- Innovació en matèria de serveis esportius
8.4.- La gestió de la marca

TEMA 9: Les polítiques de comunicació externa dels prestadors de serveis esportius
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Establir estratègies reals de marca per desenvolupar un projecte.
Cercar entitats similars i analitzar el comportament del públic que marxa abans d’un espectacle
esportiu.
Definir elements de marketing en el Projecte.
Definir els següents conceptes: notorietat de marca, política de comunicació.
Anàlisi de la marca personal i del desenvolupament en el futur.
Contenido
9.1.- Definició de la política de comunicació
9.2.- Notorietat i marca
9.3.- Comunicació publicitària
9.4.- Comunicació de l’esdeveniment esportiu i relacions públiques
9.5.- Màrqueting directe de l’esport
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TEMA 10: Les polítiques de preu i distribució dels serveis esportius
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Establir preus als serveis disponibles i donar una explicació.
Definir: especialització, diferenciació i diversificació.
Contenido
10.1-El càlcul econòmic d’una organització no comercial
10.2-Preu polític i preu psicològic
10.3-El contacte directe
10.4-La xarxa de distribució esportiva

TEMA 11: Estrategies de marketing de les firmes
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Aprofundir en el marketing i valorar diferents casos d’èxit.
Visualitzar propostes de marketing i descriure els seus punts forts i febles.
Aplicar el marketing a un Projecte de servei o producte.
Contenido
11.1.- Els models d’anàlisi competitius aplicats a l’àmbit dels serveis esportius.
11.2.- Estratègies de Màrqueting lligades als models competitius.
11.3.- Els models d´especialització, diferenciació i diversificació.
11.4- Marketing Digital. Estratègies en el sector.

TEMA 12: Els comportaments tecnològics de les firmes
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
Descriure les principals tendències en innovació tecnològica en l’esport actual.
Estudiar el prototipus de consumidor de bens o serveis esportius.
Conèixer diferents empreses i la seva d’aplicació d’estratègies tecnològiques .
Contenido
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12.1.- Introducció
12.2.- La innovació i l’aplicació de tecnologies.
12.3.- Màrqueting tecnològic dels fabricants de béns esportius. Comportaments tecnològics dels
fabricants de béns esportius.
12.4.- Les patents de la indústria de l’esport.
12.5.- Aplicació de tecnologia en la indústria esportiva. Casos empreses.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodologia d’aprenentatge es fonamentarà en quatre models bàsics.
El primer serà la classe expositiva per part de la professora on s’explicaran els conceptes bàsics necessaris per
desenvolupar el temari de l’assignatura.
El segon serà l’assistència o la visita d’empreses clau del sector on els alumnes podran veure el funcionament
actual/real i extreure idees i aspectes a l’hora d’entendre el funcionament de models d’empresa rellevants.
El tercer serà el treball en grup desenvolupant un projecte, un treball de definició al voltant del sector de
l’activitat física, l’esport i el fitness.
Finalment l’alumne haurà de treballar de forma individualitzada i fer aquells treballs i resums necessaris per
desenvolupar el temari corresponent a l’assignatura. Les lectura complementàries, els apunts i els materials de
recerca ajuden a aquest treball d’aprofundiment.
20/09/2019
9:00 - 10:45
Presentació de l’assignatura.

Anna Pruna

Tema 1: El mercat de la pràctica esportiva a España.
20/09/2019
11:15 - 13:00
Tema 1: El mercat de la pràctica esportiva a España.

Anna Pruna

27/09/2019
9:00 - 10:45
Tema 1: El mercat de la pràctica esportiva a España.

Anna Pruna

27/09/2019
11:15 - 13:00.
Tema 1: El mercat de la pràctica esportiva a España.

Anna Pruna

Dinàmica pràctica grups ( workshop d’ideació).
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04/10/2019
9:00 - 10:45
Tema 2: La indústria de l’esport. Tendències.

Anna Pruna

04/10/2019
11:15 - 13:00
Tema 2: La indústria de l’esport. Tendències.

Anna Pruna

Casos d’empreses esportives.
11/10/2019
9:00 - 10:45
Tema 3: Anàlisi del consum esportiu.

Jordi Puig

Tema 4 : Els Models de referència de l’anàlisi del consum esportiu.
11/10/2019
11:15 - 13:00
Tema 5: Les dimensions simbòliques del consum esportiu.

Jordi Puig

Dinàmica pràctica.
18/10/2019
9:00 - 10:45
Tema 6: L’anàlisi de la concurrència en el sector.

Jordi Puig

Tema 7: La complexitat dels bens esportius i el seu consum.
18/10/2019
11:15 - 13:00
Tema 8: Les polítiques dels serveis esportius .

Jordi Puig

25/10/2019
9:00 - 10:45
EXÀMENS PARCIALS

Anna Pruna

25/10/2019
11:15 - 13:00
EXÀMENS PARCIALS

Anna Pruna

08/11/2019
9:00 - 10:45
Tema 9: Les polítiques de distribució dels serveis esportius .
Les polítiques de distribució dels prestadors de serveis esportius.

Jordi Puig

08/11/2019
11:15 - 13:00

Jordi Puig
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Tema 10: Les polítiques de comunicació externa dels prestadors de serveis esportius
15/11/2019
9:00 - 10:45
Tema 11: Estratègies de màrqueting de les firmes.

Anna Pruna

15/11/2019
11:15 - 13:00
Tema 11: Estratègies de màrqueting de les firmes. Màrqueting Digital.

Anna Pruna

22/11/2019
9:00 - 10:45
11:15 - 13:00
Tema 2: La Indústria de l’esport. Tendències.

Anna Pruna

Visita empresa : SevenMila ( organització de Grans Esdeveniments ; e-sports ).
29/11/2019
9:00 - 10:45
11:15 - 13:00
Tema 12: Els comportaments tecnològics de les firmes.

Anna Pruna

13/12/2019
9:00 - 10:45
11:15 - 13:00
Tema 12: Els comportaments tecnològics de les firmes. Casos empresarials.

Anna Pruna

EXÀMENS FINALS

Anna Pruna

17/01/2020
10:00 - 13:00

EVALUACIÓN
De acuerdo con el Plan Bolonia, el modelo premia el esfuerzo constante y continuado del estudiantado. Un 40%
de la nota se obtiene de la evaluación continua de las actividades dirigidas y el 60% porcentaje restante, del
examen final presencial. El examen final tiene dos convocatorias.
La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula:
▪

NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40%

▪

Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100.

▪

La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100.

Avaluació continuada:
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Treballs escrits.
-Treball en grup Creació d’un servei o esdeveniment esportiu.

7%

-Treball Creació, disseny i validació d’un servei/esdeveniment esportiu.

7%

-Treball en grup per identificar oportunitats d’innovació i elaborar una
ideació sobre els segments i perfils de consumidor en base a les
seves necessitats i motivacions.

9%

-Treball en grup per l’anàlisi i elaboració de les estratègies de màrqueting
i tecnològiques d’una marca esportiva/empresa.

7%

Examen 1

10%

Examen 2

60 %

Test 30% + Preguntes 30%
Assistència i treballs complementaris

+/-
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Dickson, G., T. Arnold y L. Chalip (2005), «League expansion and interorganisational power», Sport
Management Review, 8, 2, pá g. 145.
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PES DENOMINACIÓ TIPUS
DATA
DESCRIPCIÓ
% ACTIVITAT
D’ACTIVITAT LLIURAMENT

10% EXAMEN

EXÀMEN

25/10/2019
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9% activitat
ALUABLE
avaluable 1

EXERCICI

7% activitat
avaluable 2

EXERCICI
25/10/2019
Disseny Enquesta/entrevistes del
GRUP
consum
dels joves d’un producte/servei
22/11/2019
AVALUABLE
Esportiu
Resultat i Anàlisi

7% activitat
avaluable 3

EXERCICI
17/01/2020 Estudi de la competència d’un producte o
INDIVIDUAL
servei esportiu
AVALUABLE

7% activitat
avaluable 4

EXERCICI
17/01/2020 Estudi de les estratègies de
GRUP
Màrqueting i tecnològiques d’una marca
AVALUABLE
Esportiva.

60% EXÀMEN FINAL EXÀMEN

25/10/2019 Identificar
oportunitats
d’innovació i
elaborar una
ideació
sobre
els
segments i
perfils
de
consumidor
en base a les
seves
necessitats i
motivacions.

17/01/2020

14

