
 

 

CREACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES I DE BASE 

TECNOLÒGICA 

Tipus d’ assignatura 

 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 

Curs: 5è curs 
Trimestre:  Primer  
Crèdits ECTS: 6 OBLIGATORIA 

Professorat: MARIAN BUIL i Dr. GIOVANNI GIUSTI. 

Idiomes d’ impartició:  50% Castella (vídeos i exposicions) ‐ 50% Inglés (materials i exercicis)  

 

1.‐ Objectius 
 
 

Objectius d’ aprenentatge 
generals de l’ assignatura. 

L’objectiu general de l’assignatura es generar noves 

idees de negoci o línees de negoci innovadores i 

plantejar el seu model de negocio. 

 

 

2.‐ Competències 
 

 
2.1.‐  Competències  
bàsiques 

CB2  .  Que  els  estudiants  sàpiguen  aplicar  els  seus 
coneixements al seu treball o vocació d'una forma 
professional  i  posseeixin  les  competències  que  solen 
demostrar‐se  per  mitjà  de  l'elaboració  i  defensa 
d'arguments  i  la resolució de problemes dins  la seva àrea 
d'estudi. 
 
CB4  . Que  els  estudiants  puguin  transmetre  informació  , 
idees , problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat . 
 

 

 

 

2.2.‐  Competències generals 

 
CG2  .  Generar  idees  i  solucionar  problemes  ,  tant  de 
manera  individual  com  col∙lectiva,  així  com  capacitat per 
expressar a altres aquestes idees i solucions . 
 
CG3  .  Formular  raonaments  crítics  i  ben  argumentats  ,  i 
que calia terminologia 
precisa,  recursos  especialitzats  i  documentació  que  avali 



 

 

3.‐ Metodologia de treball

aquests arguments. 
 

 

2.3.‐  Competències transversals 

CT6 . Dominar les eines informàtiques i les seves principals 
aplicacions per a l'activitat acadèmica ordinària . 
 
CT7 . 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 . 
 

 

2.4.‐  Competències específiques 

 
CE.9 . Conèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i 
emprenedoria i desenvolupar la iniciativa emprenedora a 
través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci
 
CE.12 . Generar habilitats estratègiques contemplant 
l'entorn operatiu com un projecte i establint pautes a llarg 
termini i a gran escala. 
 

Sessions teòriques   
MD1.Classe magistral : Sessions de classe expositives 
basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen 
tots els estudiants matriculats a l'assignatura . 
 
MD3 . Presentacions : Formats multimèdia que serveixen 
de suport a les classes presencials . 
 
MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que 
inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de 
les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en 
l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per 
revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes 
que el professor necessita destacar de les seves classes . 
 

Aprenentatge  dirigit 

 

 
MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un 
cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una 
situació en concret , el professor pot proposar diferents 
activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els 
seus estudiants 
 

Aprenentatge  autònom 

 

MD9 . Resolució d'exercicis i problemes : Activitat no 
presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a 
partir de les dades subministrades pel professor  
  



 
 

Des  d'un  punt  de  vista metodològic  es  combinaran  (  1)  classes magistrals  teòriques  amb 

exemples pràctics  .  ( 2) Classes pràctiques presencials en equip per part dels alumnes  i  (3  ) 

treballs autònoms a desenvolupar individualment o col∙lectivament de forma no presencial . 

 

El principal objectiu és que els  alumnes  construeixin un pla d'empresa exhaustiu  sobre una 

idea de negoci amb un clar contingut tecnològic. 

Per  aconseguir  aquest  objectiu  s'analitzaran  de  forma  teòrica  les  diferents  parts  que 

componen un pla d'empresa ( ex. Pla de màrqueting , pla d'operacions , etc. ) . 

Per cada part analitzarem casos reals d'empreses tecnològiques . 

Finalment  els  estudiants hauran de desenvolupar  cada part de  forma  individual o  en  grups 

reduïts de tres persones . 

L'ús de la bibliografia recomanada i els lliuraments periòdiques de cada part del pla d'empresa 

permetran als estudiants desenvolupar  les  competències  i habilitats necessàries per  complir 

l'objectiu marcat. 

 
 

4.‐ Avaluació global de l’assignatura
 

Sistema d’avaluació: 

Participació en activitats planejades dins de 

l’aula 

20% 

Entregues de les diferents parts del pla 

d’empresa +  entrega pla d’ empresa final  + 

presentació pla d’empresa  

40% 

Examen final  40% 

 
 
L'examen es compon de tres parts . Una part teòrica amb preguntes tipus test on una resposta 

correcta  suma  1  punt  i  una  incorrecta  resta  0,25  punts  .  Una  part  teòrica  amb  preguntes 

obertes on una resposta correcta suma 1 punt  , una resposta suficient suma 0,5 punts  i una 

incorrecta suma 0 punts . Una part pràctica de resolució i discussió d'un cas real d'una empresa 

tecnològica. 

 



 
Cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part  ( pràctic +  teòric  ) per 

tenir dret a fer nota mitjana  , en el cas que alguna part o totes dues no superessin aquest 4 

sobre 10 no superarà l'examen 

 

El restant 60% es divideix de la següent manera : 

20% per la participació a classe, sent està valorada entre 0 i 10 . 

 

40% repartit de la següent manera : 

5% per cadascuna de les 3 lliuraments d'una part del pla d'empresa ( total 15% ) 

15% sobre el document final del pla d'empresa 

10% sobre la presentació final en classe del pla d'empresa. 

 

Avaluació recuperació:  

Només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 60% de la qualificació final , ja que 

es conservaran les notes de les activitats . 

 

Nota : Els estudiants que vulguin desenvolupar el pla d'empresa dins de l'assignatura 
sobre la mateixa idea de la seva TFG Projecte Emprenedor, ho hauran de fer de 
manera individual . 
 

5.‐ Continguts 
 

TEMA 1: ANÀLISI DE MERCAT ( Professora : Marian Buil ) 

1.1 . Generació d'idees de negoci 

1.2 . Anàlisi de la competència 

1.3 . Segment de clients 

1.4 . Proposta de valor i grau d'innovació 

 

TEMA  2:  INTRODUCCIÓ  A  LA  PREPARACIÓ  D'UN  BUSINESS  PLA  (Prof. 

Giovanni Giusti) 

2.1 Objectius del Business Plan 

2.2 Crear un Business Plan Atractiu . Per a qui ? 

2.3 Components genèrics : El Resum Executiu 

2.4 Components genèrics : Descripció de l'empresa 

 



 
 

TEMA 3 : PLA DE MÀRQUETING ( Prof. Giovanni Giusti) 

3.1 Objectius del Pla de Màrqueting 

3.2 Màrqueting Mix : Producte 

3.3 Màrqueting Mix : Preu 

3.4 Màrqueting Mix : Distribució 

3.5 Màrqueting Mix : Comunicació 

3.6 El pla de venda : supòsits i repercussions 

3.7 Exemple d'un Pla de màrqueting 

 

TEMA 4: PLA D'OPERACIONS I PROCESSOS (Prof. Giovanni Giusti) 

4.1 Objectius del Pla d'Operacions 

4.2 Planificar la tecnologia 

4.3 Proveïdors i Distribuïdors 

4.4 Servei al client 

4.5 Tasques amb enfocament global : Outsourcing , Offshoring 

4.6 Exemple d'un Pla d'Operacion 

 

TEMA 5 : PLA DE RECURSOS HUMANS (Prof. Giovanni Giusti) 

5.1 Objectius del Pla de Recursos Humans 

5.2 L'Estructura organitzativa 

5.3 El Organigrama de l'Empresa 

5.4 Política de Contractació 

5.5 Política de Remuneració 

 

TEMA 6: PLA JURÍDIC I FISCAL (Prof. Giovanni Giusti) 

6.1 Objectius del Pla Jurídic i Fiscal 

6.2 Normativa, figures jurídiques i el paper de l'administrador 

6.3 L'ampliació de capital en una SL 

6.4 Obligacions fiscals i calendari fiscal 

 

TEMA  7:  DESENVOLUPAMENT,  FITES  I  PLA  DE  SORTIDA  (Prof.  Giovanni 

Giusti)  



 
 

7.1 La importància d'estructurar el pla en conseguimiento de fites concretes 

7.2 Com estableixo les meves fites ? 

7.3 Fites assolits 

7.4 Futurs fites ‐ mètriques de referència 

7.5 Valoració del risc 

7.6 Pla de sortida 

 

TEMA 8 : PLA ECONÒMIC I FINANCER ( Prof. Giovanni Giusti )  

8.1 Objectius del pla Econòmic i Financer 

8.2 El Compte d'explotació : Exemple + exercici 

8.3 El Balanç de situació : Exemple + exercici 

8.4 . Els Fluxos de Caixa ( operacions + inversions + finançament  

 

TEMA  9:  BREAK  EVEN  ANALYSIS  I  PRINCIPALS  RÀTIOS  (Prof.  Giovanni 

Giusti) 

9.1 L'anàlisi del punt mort ( break ‐ even analysis) 

9.2 ROE i ROI 

9.3 VAN i TIR 

 

TEMA 10 : VALORACIÓ DE L'EMPRESA ( Prof. Giovanni Giusti ) 

10.1 Per què valorar una startup ? 

10.2 Valoració premoney i valoració postmoney 

10.4 Mètodes de valoració : FCD , Arbres de probabilitat , Comparables , opcions real 

 

6.‐ Recursos didàctics 
 

Bibliografia bàsica 

The Successful Business Plan: Secrets and Strategies by R. Abrams and E. Kleiner 

Blank. S & Dorf. B. (2012). The Startup Owner's Manual: The Step‐By‐Step Guide for Building a 

Great Company  

Bibliografia complementària 



 
 

OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for 

visionaries, game changers and challengers. Wiley published 

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2005) Valuation: Measuring and Managing the Value of the 

Companies.  


