
 
 

ELABORACIÓ DE PROJECTES 

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: 4 
Professorat:  Josep Mª Raya i Yolanda Tarango 
Coordinació: Dolors Celma 
Idiomes d’impartició:  Català i Castella 
 
1.- Objectius 

 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

 Familiaritzar l’alumne/a amb la identificació i 
utilització dels diferents recursos per a l’anàlisi. 

 Adquirir l'habilitat per a la presentació i defensa de 
projectes. 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir 
interpretar dades rellevants(normalment dins de la seva 
àrea d'estudi)per emetre judicis que incloguin una reflexió 
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.  

 
 

2.2.-  Competències  
generals 

CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de 
manera individual com col·lectiva, així com capacitat per 
expressar a uns altres aquestes idees i solucions. 

CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud 
oberta enfront del canvi i estar disposats a reavaluar
els vells models mentals que limiten el pensament. 

 
 

2.3.-  Competències  
transversals 

CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en, 
almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i en una 
tercera llengua estrangera. 

CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, 
emprant per a això terminologia precisa, recursos 
especialitzats i documentació que avali dits arguments. 

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. 

 
 

 
 
 

3.- Metodologia de treball 
 

 

La metodologia de treball consistirà en el desenvolupament de diferents pràctiques 
totalment aplicades per tal de posar en pràctica les eines per realitzar i presentar de 
forma oral i escrita una proposta de treball d’investigació. 

Es treballarà amb diferents fórmules: 

- Presentació i discussió a classe d’activitats per aprendre a preparar la 
planificació de les diferents parts de que consta un projecte d’investigació.  

2.4.-  Competències 
especifiques 

Les competències específiques del grau es poden aplicar 
de forma més o menys explícita depenent del projecte 
d’investigació. 

Sessions teòriques MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives 
basades en l'explicació del professor en la qual 
assisteixen tots els estudiants matriculats en 
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 
l’assignatura. Aquestes càpsules estan integrades en 
l'estructura de l'assignatura i serveixen als
estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les 
idees o propostes que el professor necessita destacar de 
les seves classes 

Aprenentatge dirigit MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de 
Treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les 
sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir 
una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la 
participació de l'estudiant és clau. 

Aprenentatge autònom MD9.Resolució de pràctiques: Activitat no presencial 
dedicada a la resolució de pràctiques. 
 
MD10. Investigació i lectura crítica d’articles. Els 
estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a 
desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals la lectura crítica de articles. 
 



 
- Treball individual i en grup per observar i millorar les competències 

relacionades amb la presentació oral i escrita d’un projecte d’investigació. 

3.1. Les activitats a desenvolupar  

Durant el curs s’hauran de desenvolupar 4 activitats per tal de posar en pràctica la 
metodologia per desenvolupar un treball de recerca. Donat que aquesta assignatura té 
com a objectiu donar les eines per al desenvolupament del Treball Final del Grau, 
l’estudiant podrà triar entre dos tipus d’activitats a desenvolupar: 

- Activitats per plantejar un projecte de recerca científica 
- Activitats per plantejar un projecte emprenedor 

 
El contingut de les activitats serà el següent: 
 
Projecte de recerca científica Projecte  d’emprenedoria 

Plantejar clarament un problema que es 
vulgui investigar.  

Explicar les motivacions (tant 
científiques com personals) que han 
portat a escollir aquest tema i el per què 
de l’originalitat del mateix. 

Definir una idea de negoci: detectar un 
problema a resoldre, un producte o servei 
que no s’està oferint o que es pot 
oferir/fer/produir de diferent manera, 
incorporar nova oferta... en definitiva 
detectar una necessitat de mercat i 
resoldre-la mitjançant solucions 
innovadores. 

Explicar les motivacions i les aptituds de 
l’emprenedor per portar a terme la idea. 

Exposar els antecedents i l’estat de 
coneixement sobre el tema a investigar. 
Trobar com a mínim tres referències 
bàsiques (llibres, articles, etc.) d’on es 
pugui extreure allò que es coneix de la 
temàtica escollida. S’haurà d’explicar com 
s’ha accedit a aquesta informació. 

Exposar els antecedents i l’estat de 
coneixement sobre la idea de  negoci que 
es planteja. Trobar com a mínim tres 
referències bàsiques (llibres, articles, 
casos d’empresa, etc.) d’on es pugui 
extreure allò que es coneix o pot incidir 
sobre la idea plantejada. S’haurà 
d’explicar com s’ha accedit a aquesta 
informació. 

Definir els objectius del treball 
d’investigació.  

Definir la hipòtesi general del treball i 
vincular-la als antecedents. 

 

 

Estudiar la competència real i/o 
potencial del negoci plantejat. 

Proposta de valor: Què aporta el 
producte/servei diferent del de la 
competència? 

Clients als que va dirigida la proposta de 
valor: característiques dels clients: on 
estan, qui són, quins hàbits tenen... 

Model d’ingressos (explicar i dibuixar) el 



 
procés per generar una venda. 

Explicar les fonts de les dades per a 
desenvolupar un treball de camp sobre el 
tema a investigar. 

Proposar mètodes d’anàlisi per realitzar 
el treball de camp. Explicar si el problema 
s’ha de resoldre utilitzant metodologia 
quantitativa o qualitativa i explicar 
aquesta elecció. Serà valorada 
particularment l’adequació d’elecció 
metodològica per la temàtica del projecte. 

Especificar tots els mètodes d’anàlisi 
que es faran servir per determinar la 
viabilitat del projecte (enquestes, 
entrevistes...). 

Explicar com es desenvoluparà el lean 
start up. 

 

 

IMPORTANT: 

 Els estudiants que així ho desitgin poden desenvolupar aquestes activitats 
aplicades al seu projecte de TFG.  No obstant, no és necessàriament obligatori que 
les activitats estiguin vinculades al TFG.   

 Des del principi s’haurà de decidir si es desenvolupen activitats relacionades amb 
un projecte científic o un projecte emprenedor. Una vegada s’hagi lliurat la primera 
activitat no es podrà canviar l’enfocament de les activitats i totes quatre hauran de 
fer referència al tipus de projecte triat. 

 
3.2. Presentació oral  

Durant el curs s’hauran de fer presentacions en públic per avaluar especialment les 
competències i continguts relacionats amb la DEFENSA ORAL dels projectes 
d’investigació (científics, divulgatius, comercials, financers, etc.). 

Es plantejaran 3 activitats relacionades amb la defensa oral, de les quals serà 
obligatori presentar-ne 2. El detall de les activitats de presentació oral s’especificarà a 
l’aula virtual. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen: 

 Examen final de continguts metodològics (20% de la nota) 

 Activitats (50% de la nota): l’activitat 1 computarà un 10% de la nota, les 
activitats 2 i 3 un 15% de la nota, cadascuna i l’activitat 4 un 10% de la nota. 
S’avaluaran els continguts de l’assignatura i la presentació formal escrita. 

 Presentació oral (30% de la nota): S’avaluaran els aspectes formals 
relacionats amb la comunicació oral. 



 
Per aprovar l’assignatura és necessari: 

 Que la mitjana final de les notes sigui igual o superior a 5 punts. 
 Treure com a mínim un 4 sobre 10 a l’examen final per poder fer mitjana amb 

la resta de notes. 
 Que la mitjana de les notes de les activitats sigui igual o superior a 5 punts. 
 Haver fet les activitats relacionades amb la presentació oral. 

 
 

Recuperació: Només es podran recuperar les activitats i l’examen final. No es podrà 
recuperar la nota de la presentació oral. 

 En el cas de les activitats, només s’hauran de recuperar si la mitjana de les 
notes de les activitats és inferior a 5 punts. En aquest cas, s’hauran de tornar a 
presentar íntegrament totes les activitats en un sol document, incorporant les 
millores que el professor hagi establert. 

 En el cas de l’examen, s’haurà de recuperar sempre que la nota sigui inferior a 
4 punts. 

 Per aprovar l’assignatura després de la recuperació es mantenen les mateixes 
condicions establertes anteriorment. 

 
5.- Continguts 
 

BLOC 1: METODOLOGIA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN TREBALL 
CIENTÍFIC 

1.1.  Com començar un treball empíric 
o Plantejament del problema 
o El tema i la pregunta 

 
1.2 
 

 Com orientar-nos en el nostre tema de recerca científica 
o Què es coneix? 
o Com buscar la informació. 

1.3 
 

 Com concretar el nostre problema d’investigació 
o Formulació d’hipòtesis. 
o Construcció d’indicadors.  
o Definició de les variables. 

1.4 

 
 Com captar la informació per realitzar un treball de camp 

o Entrevista. 
o Enquesta 

 Qüestionari. 
 Mètodes de mostreig. 

o Altres mètodes de recollida d’informació. 
1.5  Com processar i analitzar la informació 

o Transcripció i depuració de dades. 
o Tècniques quantitatives i qualitatives d’anàlisi dels 

resultats. 
 

BLOC 2: METODOLOGIA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE 
EMPRENEDOR 

2.1.  Com plantejar una idea de negoci 
 

2.2.  Com buscar antecedents d’un idea de negoci 



 
 

2.3. 
 

 Com concretar el model de negoci 
o Proposta de valor 
o Anàlisi de la competència 
o Anàlisi dels clients potencials 
o Model d’ingressos 

 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
 

 Com captar la informació per realitzar un treball de camp 
o Entrevista. 
o Enquesta 

 Qüestionari. 
 Mètodes de mostreig. 

o Altres mètodes de recollida d’informació. 
 

 Com processar i analitzar la informació 
o Transcripció i depuració de dades. 

Tècniques quantitatives i qualitatives d’anàlisi dels 
resultats. 

 
2.6  Metodologies específiques d’anàlisi de la viabilitat d’un model 

de negoci 
o Lean start-up 

 
 

BLOC 3: METODOLOGIA PER A LA PRESENTACIÓ ORAL I ESCRITA DE 
TREBALLS D’INVESTIGACIÓ O MODELS DE NEGOCI 

3.1.   Punt de partida. Autodiagnosi. Objectius de millora.  
o Objectiu 1: que els i les participants en l’assignatura prenguin 

consciència de la seva capacitat de síntesis, comunicació i oratòria, 
construcció d’històries, creativitat, a partir de tota la feina que han 
vingut desenvolupant amb anterioritat i fixin objectius de 
desenvolupament i millora. 

o Objectiu 2: cercar les palanques d’utilitat, motivació i compromís 
adequades que faciliti una implicació i dedicació sostinguda al llarg 
de tota l’assignatura. 

 
3.2 
 

 Continguts: activitats, presentació i discurs 
o Objectiu: A partir de l’estructura orientativa de continguts de les 

activitats plantejades, extreure els continguts orientatius de la 
presentació i els del discurs (presentació oral). Es pot innovar? Com? 
Quantitat no sempre és qualitat. 

3.3 
 

 Aspectes formals: redacció, presentació i discurs  
o Objectiu: Si el contingut és el QUÈ, els aspectes formals són el COM. 

Prenent com a referència uns paràmetres formals bàsics per a cada 
un dels treballs a desenvolupar per l’estudiant (redacció, presentació 
i discurs), fomentar la creativitat i la innovació sense oblidar els 
requisits mínims de: 0 faltes d’ortografia, lèxic adequat al tema 
escollit, llenguatge formal, actitud de respecte, servei i escolta.  

 
 

 

 



 
6.- Recursos didàctics 
 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
 

 King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación 
social: Alianza 
 

 IRÍZAR I. (2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
 Brunet, I, Belzunegui, A. and Pastor, I. (2006). Les tècniques d'investigació 

social i la seva aplicació: Editorial Pòrtic. 
 
 IRÍZAR I. (2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 

saber. Gestión 2000. Parte 2 El plan de negocio. 
 

 
 


