
 

 

PROJECTES EMPRESARIALS UNIVERSITARIS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació. 
Curs: Primer i/o Segon i/o Tercer  
Trimestre:  Segons curs (veure apartat Metodologia de treball) 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Dr. Giovanni Giusti 
Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà i/o Anglès. 
 
1.- Objectius 

 
 
 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

 
L’objectiu general de l’assignatura és que l’estudiant 
incorpori i/o millori competències i habilitats personals 
a la vegada que desenvolupa les línies bàsiques d’un 
projecte empresarial a partir del procés de 
transformació d’una idea innovadora en un model de 
negoci sostenible en el temps. 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 

 G.4. Interpretar normativa legal / organització 
institucional i gestionar informació. 

 G.5. Treballar en equip, participant activament en 
les tasques i negociant davant opinions discrepants 
fins arribar a posicions de consens.  

 G.7. 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. 

 G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de manera individual 
com col·lectiva, així com capacitat per expressar a 
altres aquestes idees i solucions. 

 G.9. Desenvolupar i aprendre habilitats 
emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin 
la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 G.11. Innovar desenvolupant una actitud oberta  
davant del canvi i estar disposats a re-avaluar els 
vells models mentals que limiten el pensament. 

 G.12. Trencar amb els límits i aprendre a 
equivocar-se. Això implica treballar de forma 
emprenedora, en la qual els tradicionals límits de la 
ment són substituïts per una manera positiva de 
pensar. 



 
 G.14. Buscar informació, analitzar i prendre 

decisions en relació a dades relacionades amb la 
creació, consolidació i creixement d'empreses amb 
un fort component innovador.. 

 

3.- Metodologia de treball 
 

3.1 Introducció 
 
Aquesta assignatura és el reconeixement a les activitats dutes a terme per l’estudiant 
que acreditin la posada en pràctica de competències que es consideren bàsiques per 
al desenvolupament professional ja sigui per compte pròpia, com per compte aliena. 
 
Les activitats es duran a terme en la situació de projecció d’un projecte emprenedor 
propi a títol individual o com a membre integrant d’un equip.  
 
L’estudiant podrà matricular-se d’aquesta assignatura un cop disposi d’acreditació 
d’haver superat els 5 crèdits ECTS. Els crèdits seran automàticament convalidats en el 
moment de la matriculació. Veure apartat 4. Avaluació global de l’assignatura. 
 
 
3.2 Procediment operatiu 

I. Manifestar per escrit l’ interès en participar en l’assignatura, enviant correu electrònic 
al professorat responsable (a l’actualitat: ggiusti@tecnocampus.cat ).  

II. Emplenar la fitxa de Projecte empresarial universitari que se li lliurarà. 

III. A partir de les preferències indicades a la fitxa (mínim s’hauran d’identificar 3 
competències a desenvolupar), el professorat orientarà l’estudiant sobre el full de ruta 
a seguir. 

IV. El professorat publicarà amb antelació mínima d’un trimestre (sempre que sigui 
possible), les activitats que donaran opció a acreditar determinades competències. 
Aquestes activitats aniran canviant segons trimestre i curs lectiu. 

V.    L’estudiant haurà de planificar, dintre del termini especificat pel professorat, les 
activitats en les quals prendrà part que li permetran acreditar cada una de les 

2.2.-  Competències 
especifiques 

 E.3. Analitzar i valorar la informació dels estats 
comptables aplicant criteris legals o definits per 
l'empresa. 

 E.6. Avaluar el rendiment econòmic d'una 
empresa. 

 E.7. Analitzar la competència empresarial i 
identificar mercats i clients   

 E.8. Aplicar principis de responsabilitat social a 
l’empresa 



 
competències escollides. Aquesta planificació serà comunicada al professorat dintre 
dels terminis que es vagin establint puntualment. 

VI. En cada activitat, l’alumne haurà de notificar per avançat que és un alumne 
participant en l’assignatura de “Projectes empresarials universitaris” i a la finalització, 
requerir el certificat que acrediti si ha o no ha desenvolupat la competència i en quin 
grau (suficient, notable, excel·lent). Aquest certificat acreditarà no només la realització 
dels crèdits a nivell temporal sinó també la nota final de l’assignatura. 

V. L’alumne podrà participar en quantes activitats consideri amb l’objectiu no només de 
realitzar els crèdits sinó de millorar la nota final de l’assignatura. En aquest cas, si el 
número de certificats aportats supera el número de crèdits mínim, només es 
consideraran aquells de màxima valoració, tot considerant que almenys s’hauran 
d’acreditar 3 competències diferents. 

VI. Un cop en disposició de tots els certificats acreditatius, l’alumne sol·licitarà tutoria 
amb el professorat qui un cop efectuades les validacions pertinents procedirà a emetre 
el certificat definitiu a efectes de matriculació i superació de l’assignatura. 

 
3.3 Requisits de participació 

Podran iniciar la participació en aquesta assignatura: 

- Alumnes de 1er curs , a partir del tercer trimestre (inclòs). 
- Alumnes de 2on curs, en qualsevol trimestre. 
- Alumnes de 3er curs, durant el primer i el segon trimestre (inclòs). En el cas del 

segon trimestre, màxim fins 1 setmana desprès d’haver començat les classes. 

En qualsevol cas, el darrer trimestre hàbil per obtenir acreditació de competències serà 
el primer del 4art curs. 

Exemple 1 

Un/a estudiant que comenci aquesta assignatura el 2on trimestre del 3er curs, haurà 
de desenvolupar les diferents activitats que donarien opció a acreditar el 
desenvolupament d'una competència / habilitat durant els trimestres: 
2on del 3er curs (sempre i quan manifesti la voluntat de participar fins una setmana 
després d’haver començat les classes) 
3er del 3er curs 
1er del 4art curs 
 

Exemple 2. Un/a estudiant que comenci el 3er trimestre del 2on curs, podria acreditar 
en els trimestres següents: 

3er del 2on curs (sempre i quan manifesti la voluntat de participar màxim 3 setmanes 
abans de l’inici de l’activitat que es vulgui realitzar) 
4art del 2on curs 
Qualsevol dels 3 trimestres del 3er curs 
1er del 4art curs  



 
3.4 Exemple d’acreditació de competències 
 
Competències acreditables 

G.5. Treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant 
opinions discrepants fins arribar a posicions de consens.  
 
G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera 
individual com col·lectiva, així com, capacitat per expressar a altres aquestes idees i 
solucions. 
 
Activitat que possibilita l’acreditació 
 
Participació en el Weekend Challenge organitzat pel TCMM. 
 
Crèdits convalidables 
 
1,5 ECTS 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

4.1 Criteris generals 
 
Per poder convalidar aquesta assignatura, l’estudiant haurà d’aportar acreditacions 
obtingudes almenys en 3 trimestres diferents (i no necessàriament consecutius) i 
mínim de 3 competències diferents. 

El darrer trimestre hàbil per obtenir acreditació de competències serà el primer del 4art 
curs. 

Els acreditacions hauran de sumar un mínim de 5 ECTS. 

4.3 Càlcul nota final 
 
Mitjana considerant: 
 
Valoració suficient : 5 
Valoració notable : 7 
Valoració excel·lent : 9 
 
Per fer la mitjana es consideraran les activitats mínimes per acreditar els 5 ECTS amb 
la millor valoració, sempre i quan acreditin un mínim de 3 competències diferents. 
 
La nota es podrà incrementar en 1 punt en el cas que les competències s’hagin 
acreditat en 5 activitats al llarg de mínim 5 trimestres. 
 
4.3 Recuperació de l’assignatura 
 



 
L’estudiant es matricula d’aquesta assignatura un cop la té aprovada. No té sentit, 
doncs, la recuperació. 
Si l’estudiant no estigués d’acord amb la valoració de la seva participació en una 
activitat, aleshores es gestionaria just en el moment de rebre la qualificació. Un cop 
transcorreguda més de 7 dies hàbils es desestimarà qualsevol acció de reclamació. 

 

5.- Continguts 
 
Tal i com s’ha especificat a l’apartat 3.2 IV el professorat anirà publicant les activitats 
que donaran opció a acreditar determinades competències, seguint l’esquema de 
l’exemple 3.4. 
 
 
6.- Recursos didàctics 

 
 

Bibliografia específica: 
 
Serà facilitada pel professorat a l’estudiant en funció de les seves necessitats i 
objectius de competències fixats. 
 
Bibliografia addicional: 

 
1. Alemany, L; Alvarez, C.; Planellas, M.; Urbano, D. (2011): Libro Blanco de la 

Iniciativa Emprendedora en España. Fundación Príncipe de Girona & ESADE 
Entrepreneurship Institute. 
Disponible a: 
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/Investigacion/LBIEE_DocumentoFinal 
%20_27-07-2011_%20Rev%20Oct11.pdf (consulta feta 9/01/12) 
 

2. Fernández, J., López, I. i Rodríquez, A. (2000). Manual para creación de 
Edisofer. 
 

3. González, F.J. (2002). Creación de empresas: guía para el desarrollo de 
iniciativas empresariales. Madrid: Pirámide. 
 

4. Maqueda, F.J. (1996). Creación y dirección de empresas. Barcelona: Ariel. 
 

5. Kirby, D. (2003). Entrepreneurship. London: McGraw-Hill Education. 
 

6. BROWN, T. (2008). Design Thinking: Thinking like a designer can transform the 
way you develop your products, services, processes- and even strategy. 
Harvard Business Review. 

 
7. SIBBET, D. (2010). Visual Meetings: How graphics, sticky notes and idea 

mapping can transform group creativity. John Willey & Sons. 
 

8. MICHALCO, M. (2000). Thinkertoys: Cómo desarrollar la  creatividad  en la 
empresa. Ediciones Gestión 2000 

 
9. Altshuller, G. (1997) 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 

(translated by L. Shulyak and S. Rodman). Worchester, MA: Technical 
Innovation Center. 



 
 

10. Jay Rao & Fran Chuan. (2012) INNOVACION 2.0: ¿Por qué cuando hablamos 
de innovación nos olvidamos de las personas?. Ed: PROFIT editorial  

 
11. de Bono, E. (1999b) Lateral Thinking: Creativity Step by Step. New York, NY: 

Harper and Row. 
 

12. de Bono, E. (2005) ‘About ‘Random Word’, Serious Creativity. 
 

13. Goldschmidt, D. and Tatsa, D. (2005) ‘How good are ideas? Correlates of 
design creativity’, Design Studies, Vol. 26, pp.593–611. 

 
14. Pahl, A-K. (2005b) Map of the Design Process, in A-K. Pahl (Ed.), Bath, UK: 

PRIZM Rulebook:The PRIZM Game Company Limited. 
 

15. Roger Fisher, William Ury and Bruce Paton. Obtenga el sí: el arte de negociar 
sin ceder. Gestión 2000. 
 

16. David A. Whetten, Kim S. Cameron. Desarrollo de habilidades directivas. 
Pearson Prentice Hall.2005. 
 

17. Don Pfarrer. Persuasión de guerrilla. Deusto.1998. 
 

18. Covey, S. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós Plural. 1989. 
 

19. Merayo Pérez, Arturo y Enrique Alcat. Técnicas de comunicación oral. Madrid, 
Tecnos, 2012. 
 

 
 

 

 


