
 

Emprenedoria i Innovació 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Emprenedoria i Innovació  
Crèdits ECTS: 6 
Titulació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
Curs: 2A 
Idioma d’impartició: Català/Castellà 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Jaume Teodoro (jteodoro@tecnocampus.cat) 
(teoria i desenvolupament conceptual de l’assignatura) 
 
Horari atenció: en qualsevol moment via cita prèvia en xarxa i en concret en acabar classe  
 
Altres: Alexandra Etel  i altres professors invitats o emprenedors de la Industria 
(experimentació i pràctica amb diferents eines a mida (tools) sobre emprenedoria i innovació) 

 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

  Dedicació 

Hores  Tant per cent 

Aprenentatge dirigit  Grup gran/teoria  60  40% 

Grup mitjà/pràctiques     

Grup petit/laboratori     

Activitats dirigides  9  6% 

Aprenentatge autònom    81  54% 

 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

‐ Generar idees innovadores de productes  i analitzar‐les com a oportunitat de negoci.  
‐ Familiaritzar  l’estudiant  en  metodologies  pròpies  de  l’entorn  de  l’emprenedoria  i  la  innovació  àmpliament 

utilitzades  a  la  seva  indústria  com:    Canvas  Business Model,  Lean  Startup,  Custumer  Development  o  Visual 
Thinking. 

‐ Entendre en  profunditat  el significat  d’empresa,  i en particular d’startup, com institució humana basada en la 
gestió i dissenyada per crear i oferir productes i serveis en un mercat altament competitiu 

‐ Testejar prototipus d'start‐ups i analitzar el feedback dels usuaris. 
‐ Desenvolupar  projectes  emprenedors,  tenint  en  compte  el  model  de  negoci,  la  viabilitat  del  mateix  o  el 

desenvolupament comercial 
‐ Descriure  referents  d'estudis  independents  de  videojocs  des  de  la  perspectiva  de  processos  d’innovació  i 

d’emprenedoria. 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
E12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació d’activitat econòmica en el sector 

 
 
Competències genèriques: 
 
G1.  Demostrar  tenir  i  comprendre  coneixements  avançats  de  la  seva  àrea  d'estudi  que  inclouen  els  aspectes  teòrics, 
pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement. 



 

 
G2.  Resoldre  problemes  complexos  del  seu  àmbit  laboral,  mitjançant  l'aplicació  dels  seus  coneixements,  l'elaboració 
d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores. 
 
G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat. 
 
G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 
 
T1. Comunicar en un  tercer  idioma, que  serà preferentment  l'anglès, amb un nivell adequat de  forma oral  i per escrit  i 
d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades. 
 
T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la 
finalitat de  contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme  i  sentit de  la  responsabilitat, assumint  compromisos  i 
tenint en compte els recursos disponibles. 
 
 
 
Metodologia docent 
 
A nivell metodològic es fa ús d’eines àmpliament utilitzades al mercat i de creació propia, testadas en altres cursos per tant 
l’estudiant  no  només  assoleix  competències  específiques  sinó  un  llenguatge  propi  i  una  cultura  dins  l’ortodòxia  en  els 
entorns d’innovació com els que es trobarà en el seu desenvolupament professional. 
 
En l’entorn de la Innovació i Emprenedoria existeix un corpus teòric que alhora ve acompanyat de metodologies concretes 
entre les que destaquen dues Lean StartUp i Design Thinking. Ambdues amb orientacions i abast diferent i que parteixen de 
la base del model Business Model Canvas. Per aprofitar el millor de totes elles es fa servir de forma transversal el Design 
Thinking  sumant  un  aprofundiment  en  canvas  i  l’ús  de  LeanStartUp.  Això  dóna  lloc  a  una  metodologia  pròpia  que 
anomenem  “Lean Design Thinking” que fa que el curs es plantegi en 3 blocs. Essent el fil conductor el Design Thinking al 
llarg  del  curs,  es  faran  sessions  pràctiques  a  partir  de  eines  (tools)  creats  a mida.  El  total  de  20  sessions  (2  sessions 
setmanals x 10 setmanes que dura el curs) vindrà doncs acompanyat de treball pràctic amb entre 8 i 10 tools.   
 

 10 setmanes d’impartició en 2 sessions/setmana. En total 20 sessions teòriques.  

 Cada sessió de 3 hores tindrà 2 parts:  

i) classe magistral per exposar conceptes i teoria amb presentacions que el professor lliurarà 

 ii) exercici/cas pràctic amb diferents tools que es creen al llarg del curs a raó de 1 per setmana 

 La teoria s’estructura en 3 blocs temàtics:  

i) Generació d’idees de negoci  (design thinking & innovation): la Idea 

ii) Generació de Models de Negoci  (canvas business model): el Negoci 

iii) Generació de clients  (lean start up): el client  

 
 
Sistema de Qualificació (Avaluació) 

 Examen final de tot el temari de 40% del valor (individual).  

 Treballs ACTIVITATS  relatius al temari de la classe de teoria,  30% (dels quals un podrà ser en format “control” 

amb data assignada a mig curs). Són activitats individuals i es presenten i es lliuren en el campus virtual. A les 

classes de teoria es presenten aquestes activitats. En total seran un màxim de  20 activitats. 

 30%  de PRACTIQUES .  Son treballs pràctics que es fan a mitja sessió i aproximadament es fan 1 pràctica per 

setmana. En total unes 8 pràctiques (també dites “tools”). Es fan en grup (grups fixats pel total de les pràctiques) i 

sense desdoblament de l’aula. 

L’assistència a classe es obligada per tal de poder organitzar correctament les pràctiques amb els grups establerts. Si algun 
estudiant no pot assistir sistemàticament per causa específica cal que ho comuniqui al professor de teoria  i aquest podrà 
proposar una avaluació alternativa personalitzada en cada cas. 
 
Els alumnes que no hagin superat l’assignatura, poden optar a un examen de recuperació final en la data que estableix el 
Cap d’Estudis. A l’examen de recuperació es recupera l’examen final de l’assignatura.  
 
 
Continguts 
 



 

S’estructura  en  3  blocs.  Cada  bloc  agrupa  un  conjunt  de  sessions  teòriques  i  pràctiques.  Les  sessions  teòriques  tenen 
activitats  individuals  que  es  lliuren  per  Campus  Virtual.  Les  pràctiques  son  activitats  en  grup.  Es  comencen  a  classe  i 
finalment es lliuren al cap d’uns dies. 
 
Representem cada bloc amb una figura geomètrica que anem afegint com si creéssim una geometria. 
 

Títol contingut  1. Generació d’idees de negoci  Dedicació: 25  Grup gran / teoria: 25 
Activitats dirigides: 3 
Aprenentatge  autònom: 
30 
 
 
 

Descripció   
BLOC 1: Generació d’idees de negoci    
 
És un bloc  introductori on cal crear  les bases del  llenguatge per entendre’ns al  llarg del 
curs.  També  les  bases  per  conèixer‐nos.    Aquí  parlem  del  significat  d’innovar  i 
d’emprendre. Parlem de la creativitat i mirem d’estimular el pensament creatiu. Parlem 
de característiques de  la personalitat. Com a fil conductor  introduïm el Design Thinking 
que serà present en tot el curs. 
 
Sessió 1.1. Nosaltres i el nostre entorn. . 
Entorn global  i tendències. Creativitat,  innovació  i emprenedoria.  Introducció al Disseny 
centrat  en  la  persona  i  al  Design  Thinking.  Valors.  Competències.  Actitud. Motivació. 
Personalitat.  Exemples d’innovadors i emprenedors. Test Myers‐Brigss. Determinants de 
l’emprenedoria. Emprenedor.   Necessitat d’emprenedors. Concepte Startup.   Model de 
negoci.    Introducció  al  Lean  Startup.      Cultura  de  l’empresa.  Lideratge.  
Intraemprenedors. Competències emprenedores 
 
 
Sessió 1.2. La innovació. 
Significat d’innovació.  Invenció  vs.  Innovació.  Tipus d’innovació. Creativitat.  Idea.    I+D. 
Innovació disruptiva. Innovació i mercat.  Proposta de valor. Recursos d’innovació. Procés 
d’innovació.  Innovació  oberta.   Rols  d’innovació.  Co‐creació.  La  innovació  en  el  sector 
dels videojocs i la industria de l’entreteniment en general  
 
Sessió 1.3. Design Thinking 
Disseny centrat en la persona (escoltar,crear i lliurar) . Etnografia. Creativitat.  Passes del 
design thinking. Principis del design thinking. Fases: observar, definir,  idear  , prototipar, 
testejar. Eines (tools). 
 
 

Pràctiques vinculades  Tool 1: Coneixe’ns i fer us del test de Myers Briggs. Mapa de l’equip emprenedor 
Tool 2: Mind Map /tendències 
Tool 3: Mapa de l’empatia 
 

 
 

Títol contingut 2. Generació de models de negoci   Dedicació: 20  Grup gran / teoria: 20 
Activitats dirigides: 3  
Aprenentatge  autònom: 
30 
 
 
 

Descripció  BLOC 2:  Generació de models  de negoci   
 
Es fa una presentació a fons del mètode de generació de models de negoci per aportar 
eines  que  ajudin  a  ordenar    els  conceptes  que  pivoten  entorn  qualsevol  activitat 
econòmica. Es presenten exemples   i casos pràctics. 
 



 

Sessió 2.1.       El model de negoci  i el pla d’empresa.  Idea. Cadena de valor. Start‐up. La 
visió. Presentació general del mètode canvas de generació de models de negoci i els seus 
9 mòduls.  
  
Sessió  2.2.  Els  mòduls  del  costat  dret  del  canvas  .  Client.  Màrqueting  estratègic. 
Màrqueting  operatiu.  Oferta  de  valor.  Els  mòduls  del  costat  esquerra  del  canvas.  
Recursos. Operacions. Partners. Estratègia d’oceans blaus. 
 
Sessió 2.3. Mètriques i plans econòmic/ financer. Anàlisi de   Costos. Vendes. Inversions. 
Marge. Finançament. Apalancament.  Capital. Capital risc /llavor . Business Angels.  
 
 

Pràctiques  vinculades   
Tool 4: Canvas / proposta de valor 
Tool 5: canvas del teu propi model de negoci 
Tool 6: Canvas de validació i acció i LeanStartUp 

 
 

Títol contingut 3:  Generació de clients  Dedicació: 15  Grup gran / teoria: 15
Activitats dirigides: 3 
Aprenentatge  autònom: 
21 
 
 
 

Descripció   
BLOC  3: Lean Startup i generació de clients  
 
Desenvolupament dels  conceptes principals de  la metodologia de generació de  clients 
pel  descobriment  de  clients  i  per  la  validació  de  clients.  S’explica  el  Lean  startup,  
metodologia  de  desenvolupament  de  startup  que  parteix  de  la  peculiaritat    pròpia 
d’aquestes organitzacions que treballen en productes i serveis innovadors en mercats de 
molta incertesa. 
 
 
Sessió  3.1.  La  filosofia  Lean.  El  mètode  Lean  Startup.    Management  emprenedor. 
Producte  mínim  viable.  Construir‐mesurar‐aprendre.    Lean  startup  vs.  pla  de  negoci 
tradicional.  
 
Sessio  3.2.  El  descobriment  de  clients.  Hipòtesi  del  model  de  negoci.  Confirmar  el 
problema. Confirmar  la  solució. Validar  el model  i pivotar/  continuar  .  La  validació de 
clients. Preparar‐se per vendre. Vendre.  
 
 

Pràctiques vinculades   
Tool 7: Mapa d’experiència d’usuari  
Tool 8: Elevator pitch  
 

 
Planificació de PRÀCTIQUES en grup:  
 

Títol de la pràctica  transversal:  
Tool (T‐T) Visual Thinking 

Dedicació: 2‐4 hores 

Descripció general Treballar  amb  eines  visuals  com  el  dibuix,  fotografies,  vídeos  per  imaginar  possibilitats  i 
donar forma a les idees. 

Material de suport Plantilles de treball adhoc. Ordinador. Retoladors. Post‐its. Fulls de gran  format, cartolina  i 
materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Dibuixar idees i conceptes 
- Crear un llenguatge visual. Realitzar esquemes, diagrames i mapes de conceptes  



 

- Visualitzar dades i sintetitzar informació 
- Estructurar i dissenyar conceptes. Presentar conceptes de forma creativa 
- Dominar eines de creativitat i innovació 
- Dominar eines de generació de negoci  
- Dominar eines de generació de clients 

 
 
BLOC 1: Generació d’idees de negoci : 
 

Títol de la pràctica 1:  
 Tool 1 (T‐1) Mapa de l’equip emprenedor 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Identificar un grup de treball idoni de perfils complementaris.  
 

Material de suport  Plantilles de treball adhoc. Ordinador. Retoladors. Post‐its. Fulls de gran  format, cartolina  i 
materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 

Objectius específics  ‐  Identificar els  trets de  la pròpia personalitat  i prendre consciència de  les competències  i 
talents amb els quals s'explica.  
‐  Sintetitzar,  comunicar  i  autoexpresar  el  que  és  capaç  d'oferir  a  través  del  disseny  del 
prototip d'una targeta de visita. 
‐ Connectar, crear sinergies i identificar punts en comú per aportar i sumar els seus talents a 
les d'uns altres per crear equips de treball multidisciplinaris 
‐ Presentar en públic el treball en grup 
‐ Donar i rebre feedback 
‐ Incorporar feedback per a la millora del procés de disseny i aprenentatge 
‐ Coneixes un mateix i treballar en equips multidisciplinars 

 
 

Títol de la pràctica 2:  
Tool 2 (T‐2)  Mind Map  de tendències 
 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Crear  un  mapa  de  tendències,  seguint  l'estructura  d'un  mapa  mental,  sobre  els  últims 
desenvolupaments  tecnològics,  idees  de  negoci  i  start‐  ups  a  l'entorn  dels  videojocs, 
l'entreteniment i la interactivitat digital per identificar oportunitats de futur. 

Material de suport  Plantillas de trabajo adhoc. Orenador. Rotuladors. Post‐its. Fulls de gran format, cartolina  i 
materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐ Observar  i  connectar amb el mercat  identificant  les últimes  tendències  i  innovacions en 
producte, servei, models de negoci 
‐  Visualitzar  i  sintetitzar  informació  en  el  format  d'un mapa mental  sobre  les  possibles  
oportunitats d'innovació i generació d'idees de negoci  
‐ Aprendre i deixar‐se inspirar tant per les idees disruptives identificades com pels principals 
creatius del món dels negocis. 
‐ Prendre consciència de l'impacte positiu en la societat de les innovacions 
‐ Presentar en públic el treball en grup  
‐ Donar i rebre feedback 
‐ Incorporar feedback per a la millora del procés de disseny i aprenentatge 
‐Comprendre el significar de Design Thinking 

 
 
 

Títol de la pràctica 3:  
Tool 3 (T‐3)  Mapa de l’empatia 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Desenvolupar comprensió de l'entorn i les necessitats d'un segment de mercat, empatitzant 



 

i posant‐se en lloc d'una persona que representa al possible consumidor final o client. 

Material de suport  Plantilles de treball adhoc. Ordinador. Retoladors. Post‐its. Fulls de gran  format, cartolina  i 
materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 
 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐  Observar e identificar les necessitats de les persones 
- Imaginar escenaris del present i de futur 
‐  Prototipar solucions i idees de negoci 
‐  co‐crear  idees de negoci i propostes de valor 
‐ Comprendre el Disseny Centrat en la Persona 
‐ Utilitzar eines del Design Thinking 

 
 
BLOC 2:  Generació de models  de negoci   
 

Títol de la pràctica 4:  
Tool 4 (T‐4) Interseccions 
Tool 4.1  Canvas proposta de Valor 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Connectar  idees  i conceptes de diferents sectors per crear propostes de valor  innovadores 
basades en les necessitats de les persones. 

Material de suport  Plantilles de treball adhoc. Ordinador. Retoladors. Post‐its. Fulls de gran  format, cartolina  i 
materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐ Identificar i crear idees de negoci en la intersecció de diferents disciplines 
‐ Crear propostes de valor innovadores 
‐ Crear nous nínxols de mercat 
‐ Dissenyar propostes de valor basades en la necessitat de l'usuari i amb un impacte positiu 
en l'entorn 
‐ Dominar el Canvas Business model 

 
 

Títol de la pràctica 5:  
Tool 5: Canvas model de negoci (de la teva idea de negoci) 
Tool 5.1  : Canvas del  teu propi model de negoci  (de  la  teva marca 
personal i vida professional) 
 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Plasmar  en  els  9  blocs  d'anàlisis  que  proposa  el  canvas,  els  4  punts  clau  d'un model  de 
negoci: 1) els clients, 2)  la proposta de valor, 3) els  recursos com  les activitats clau  i 4)  la 
viabilitat  econòmica;  responent  en  cada  bloc  a  preguntes  clau,  tant  estratègiques  com  a 
tàctiques englobades en: A Qui, el Quin, el Com i Quant?. 

Material de suport  Plantilles de treball adhoc. Bussines model Canvas Game. Ordinadador. Retoladors. Post‐its. 
Fulls de gran format, cartolina i materials diversos per fer petits prototips o explicacions. 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 
 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
‐  Dibuixar  el  Canvas  del  model  de  negoci,  inclusivament  en  un  tovalló!
‐  Identificar  les  preguntes  clau  per  treballar  el  canvas  model  de  negoci
‐    Tenir  coneixements  generals  de  com  dissenyar,  co‐crear,  prototipar,  testar,  rectificar, 
presentar i implementar idees de negoci. 

 



 

 

Títol de la pràctica 6:  
Tool 6: Mapa d’experiència d’usuari  
 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Crear un mapa de  l'experiència d'usuari de  la proposta de valor  , prototipant  l'oferta que 
percep  el  client,  identificant  tant  els moments  positius  i  negatius  així  com  els  recursos 

necessaris per dur a terme l'experiència. 
 

Material de suport  Plantilles  de  treball  adhoc. Ordinador.  Retoladors.  Post‐its.  Fulls  i  cartolina  per  fer  petits 
prototips o explicacions 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐Plasmar la proposta de valor com una experiència d'usuari i crear escenaris de futur 
‐Identificar possibles àrees de millora i possibles innovacions en el model de negoci inicial 
‐ Definir els recursos necessaris per dur a terme la idea de negoci 

 
BLOC  3: Lean Startup i generació de clients  
 

Títol de la pràctica 7:  
Tool 7: Canvas de validació i acció 
 

Dedicació:  2‐4 hores 

Descripció general  Plantilla  desenvolupada  basant‐se  en  el  procés  de  Lean  Start  Up,  per  testar,  validar  la 
hipòtesi  de  la  idea  de  negoci  i  rectificar  si  és  necessari,  seguint  un  pla  d'acció  per  a  la 
consecució d'objectius i aprenentatges en un temps determinat. 

Material de suport  Plantilles  de  treball  adhoc. Ordinador.  Retoladors.  Post‐its.  Fulls  i  cartolina  per  fer  petits 
prototips o explicacions 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 
 

Objectius específics  En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐ Plantejar  les hipòtesis del model de negoci per a la seva validació 
‐ Dissenyar experiments per testar i validar 
‐ Registrar i analitzar els resultats amb usuaris reals 
‐ Crear un pla d'acció per identificar el context, els recursos, les preguntes clau i els elements 
clau per dur a terme la idea de negoci 
‐ Aprendre les eines de Lean StartUp 
 

 
 

Títol de la pràctica 8:  
Tool 8 (T‐8) Elevator Pitch “experiència d’usuari” 
 

Dedicació: 2‐4 hores 

Descripció general Presentar amb impacte i en un minut, la idea de negoci enfocada en l'experiència de l'usuari, 
Material de suport Plantilles  storyboard. Ordinador. Material  audiovisual. Mòbils.  Retoladors.  Post‐its.  Fulls  i 

cartolina per fer petits prototips o explicacions 
 

Lliurable  i  vincles  amb 
l’avaluació 

Totes les pràctiques valen igual si no es diu el contrari. El total de pràctiques val el 30% de la 
nota 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
‐ Presentar amb impacte  
‐ Comunicar de forma clara, senzilla i empàtica la idea de negoci  
‐ Crear consciència de l'existència d'un problema a resoldre  
‐ Transmetre amb determinació de la solució innovadora que s'aporta 
‐ Identificar l'aportació i capacitat de treball de l'equip emprenedor 
‐ Cridar a l'acció a l'audiència (clients, partners i possibles business angels)! 



 

‐ Intercanviar targetes de visita i aconseguir cites, comandes, inversors o clients! 
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