
 
 

Història de l’Empresa Innovadora 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: 3er i 4art 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Ivette Fuentes / Ismael Hernández 
 Idiomes d’ impartició:  Català (60%), Castellà (40%). 
 
1.- Objectius 

 
 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 
 
 
 
 
 
Objectius específics 
 
 
 
 

L'objectiu principal és comprendre la relació causal 
que existeix entre el context econòmic i l'activitat 
empresarial. Identificar les variables, els condicionants 
i els patrons que han anat marcant l'evolució i la 
innovació en l'àmbit de l'empresa.  
 

Proporcionar coneixements sobre les empreses, la 
innovació empresarial i la seva història. 

Estudiar i comprendre la figura de l'empresari 
innovador  i el seu paper en el desenvolupament 
econòmic. 

Possibilitar l'anàlisi dels diferents tipus d'empreses 
incardinats en un context històric. 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
Generals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera 
pertinent i raonada textos escrits de nivell i 
caràcter acadèmics i justificar amb arguments 
consistents les pròpies postures, així com de 
defensar-les públicament. 

• G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i 
escrita en, almenys 3 llengües, les dues oficials a 
Catalunya i en anglès específic de negocis.  

• G.3. Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària.  

• G.4. Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització 
del treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los 



 
a contextos i situacions noves. 

• G5. Treballar en equip, participant activament en 
les tasques, utilitzant eines de reflexió i anàlisi 
econòmic. 

 

3.- Metodologia de treball 
 

Per aconseguir  l’objectiu, l'assignatura es divideix en dues parts. La primera orientada 
a explicar el context històric i la segona consisteix a relacionar aquest context històric a 
un cas d'empresa reeixida en cada etapa. 

L'assignatura es basa en un conjunt d'activitats que vinculen l'anàlisi del context 
històric amb la innovació empresarial. Aquestes activitats es realitzaran a través de 
comentaris de text, intervencions orals i en l'anàlisi de decisions en matèria 
empresarial considerant el moment històric que viu l'empresa. Per a la realització i 
avaluació d'aquestes activitats es treballarà de forma individual i en equips. 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

La nota final d'aquest curs consistirà dels següents elements obligatoris: 

Examen final amb preguntes obertes: 30%. 

Treball en grup (60%) dividit en: 

• Lliurament de 4 comentaris de lectures de casos: 40% 

• Presentació per equips d'un cas: 20% 

Assistència i participació: 10% 

És imprescindible aprovar amb un 5 totes les parts del curs per aprovar el curs. La 
nota final de tall per aprovar l'assignatura serà un 5/10. 

 

 

 

 

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E1. Conèixer i identificar les diferents tipologies 
d’empresa 

• E2. Incorporar a l’anàlisi elements d’altres 
disciplines socials com la història o la ciència 
política 

•  E3. Aprendre a avaluar l’evolució de l’estructura 
productiva i organitzativa de l’empresa. 

• E4. Analitzar el paper de la innovació en el procés 
de desenvolupament empresarial. 



 
 

5.- Continguts 
 

1. La Primera Revolució Industrial i l'origen de les economies modernes.  
- La indústria tèxtil catalana: La innovació en l'empresa durant la primera 
revolució industrial. 
 

2. “Creixement a tota màquina”: el comerç internacional i la primera globalització 
econòmica al segle XIX. 
- Trencant esquemes: El cas de Ford. 
 

3. Guerra, depressió i desglobalización, 1914-1950. 
- Per què les empreses alemanyes són reeixides avui?: L'origen de l'èxit 
industrial alemany. 
 

4. L'època daurada de l'economia mundial, 1950-1973. 
 

5. L'economia mundial durant la segona globalització: des de la dècada de 1970 
fins a l'actualitat. 
- El cava català: A la conquesta del mercat internacional. 
 

6. L'empresa multinacional. 
- Mànec i la innovació empresarial en el sector tèxtil. 
- Telefónica: de monopoli públic a empresa global. 

 

6.- Recursos didàctics 
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