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Propòsit 

La introducció de les anomenades activitats formatives experimentals permeten anar més 
enllà de la relació estricte entre estudiant i professor, l’e-learning obra noves possibilitats de 
formació mitjançant relacions estudiants-computadors, afavorint el learning by doing. Hi ha 
consens internacional a l’hora de dir que el coneixement s’enriqueix quan són els propis 
estudiants que s’involucren el procés d’aprenentatge.  

El treball i avaluació de competències en assignatures teòriques és complicat, i la 
Microeconomia no n’és una excepció. Per contra, la simulació de casos és una molt bona eina 
per a relacionar els continguts de l’assignatura amb les capacitats de desenvolupar la tasca 
laboral.  Amb el simulador aconseguim treballar competències transversals relacionades amb 
els usos TIC i la capacitat de negociació i d’altres específiques com valorar críticament 
situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d’empreses i mercats. 

Disseny / metodologia / aproximació 

Serradell (2014) ressalta la positiva valoració dels simuladors i jocs per a la consecució i 
desenvolupament d’habilitats. Incorporem la simulació en una de les darreres PACs de 
l’assignatura, i després d’haver assimilat el contingut de l’assignatura. Escollim un simulador 
d’accés obert, sense necessitat de registre i que ofereix diferent tipologies de Jocs. En concret 
el joc proposat és: “La discriminació de preus, diferenciació vertical i preus de càrrega màxima” 
que ofereix el web economics-games.com. S’il·lustren conceptes com el cost mig/marginal, el 
cost variable/fix, cost enfonsat, cost curt/llarg termini, la discriminació de preus, l'elasticitat de 
la demanda... I eventualment els jugadors han de triar si volen o no utilitzar la diferenciació 
vertical per reduir la competència.  

Els estudiants expliquen els moviments realitzats i les conclusions finals. 

L'estudi de la relació entre competències i resultats de l'avaluació s'ha realitzat empíricament 
utilitzant un qüestionari testejat i validat acadèmicament en treballs anteriors. Els participants 
són estudiants del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Oberta de 
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Catalunya, concretament de l’assignatura Mercats i conducta. S'ha realitzat una anàlisi 
quantitativa a partir de les dades obtingudes. 

Resultats  

Disposem d’una mostra de 92 respostes, d’un total de 620 estudiants dels quals han realitzat la 
prova amb el simulador 433. A nivell global veiem que el grau de satisfacció dels estudiants és 
alt, proper a 7, ratificat amb valors propers a 8 referents a l’adequació del simulador tant a 
continguts com a competències. Aquestes xifres donen  credibilitat i revaloritzen l’ús dels 
simuladors en l’assignatura. Per edats hi ha un clar declivi a mida que els estudiants es fan 
grans però curiosament el sector que pitjor ha valorat el joc ha estat el de 18 a 24 anys. 
Finalment l’anglès (llengua del simulador) ha estat un handicap important a l’hora de tenir en 
compte l’exercici, sent les mitjanes entre els que tenen un nivell correcte dels que no el tenen 
1.5 punts superiors, tant en valoració com en adequació a continguts i competències. 

Implicacions / limitacions de la recerca  

Hem optat per un simulador d’accés lliure i això fa que tot i ser molt potent tingui algunes 
deficiències com càlculs de resultats a l’atzar. Seria interessant realitzar-ne un de propi. 

Originalitat / valor  

Sens dubte l’ús de simuladors és una eina molt important i útil en e-learning i en l’estudi dels 
graus i postgraus basats en competències. El nombre de respostes és prou elevada i per tant 
les conclusions extretes són significatives. 
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