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MÀSTER UNIVERSITARI EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

8002 - GESTIÓ EMPRENEDORIA

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Giovanni Giusti
Curs: Primer
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Pablo Migliorini  <pmigliorini@tecnocampus.cat>
Ricard Bonastre Verdaguer  <rbonastre@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un 
context d'investigació

Que els estufiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins 
de contextes més amplis (o multidisciplinars), relacionats amb la seva àrea d'estudi

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, a partir d'una informació que, sent 
incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustentin a públics especialitzats i no 
especialitzats de una manera clara i sense ambigüetats

Específica

Planificar i gestionar events, seminaris i congressos relacionats amb temes d'empreneduria i creació de negocis innovadors

General

Aplicar eines i metodologies que facilitin el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn dels negoci.

Analitzar els entorns de negocis, locals i globlas, amb el fi de detectar noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes 
comercials

Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats 
i habilitats per posar-los en pràctica
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Transversal

Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens

Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte a les 
opinions divergents

Descripció

L'objectiu d'aquesta assignatura és aportar als alumnes una visió de la definició estratègica d'un projecte empresarial. L'estudiant adquirirà competències 
bàsiques i capacitats resolutives per afrontar riscos provocats per canvis en l'entorn que afecten a l'empresa i als processos d'innovació. L'estudiant definirà 
el marc estratègic del seu projecte emprenedor que es concretarà en el seu TFM.

Resultats d'aprenentatge

>Marc estratègic del seu projecte emprenedor que es concretarà en el seu TFM

Metodologia de treball

Sessions Teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura.
Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge Dirigit

Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. 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.
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas que serveix per contextualitzar a 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

Recerca 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 d'articles.
Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la 
ESCSET.

Continguts

1 Introducció a l'assignatura

1.1  Introducció
1.2  Oportunitat de negoci vs. Oportunitat d'inversió
1.3  Escalabilitat d'un negoci

2      El mercat

2.1  Dimensionament quantitatiu d'un mercat
2.2  Dimensionament qualitatiu
2.3  Segmentació

3      El client

3.1  Comportament d'un client
3.2  Atracció del client: cicle de conversió
3.3  Relació amb el client: captació vs fidelització

4      Proposta de valor

4.1  Concepte de valor
4.2  Blue Ocean’s strategy
4.3  Proposta de valor
4.4  Posicionament estratègic
4.5  Mapa de posicionament
4.6  Mapa de valor

5      Model d'ingressos

5.1  Estructura bàsica del model: ingrés, cost i marge



5.2  Pricing
5.3  Estratègies de pricing

6      Eines per al dimensionament d'un mercat i anàlisi de competencia

6.1  Exercicis pràctics per a la definició i la segmentació del mercat.
6.2  Recerca de mercat per poder definir i segmentar el mercat.

Activitats d'aprenentatge

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.

Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot

proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Sessions teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en

l'assignatura

Aprenentatge autònom

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

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula 20%

SE2. Elaboració d'una memòria escrita de la proposta de projecte emprenedor o TFM. En l'Annex 1 es detallen els punts a 
incloure obligatòriament en la memoria.

20%

SE3. Seminaris 60%

Recursos

Bàsics
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