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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 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

Específica

CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para la creación de proyectos emprendedores.

General

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

Transversal

Comunicar, en anglès, idees i projectes de negoci de manera efectiva, clara, aplicant la capacitat de síntesis

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
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Descripció

Familiaritzar-se amb les claus del nou paradigma econòmic de la trucada 4ta revolució industrial, les seves principals tecnologies i canvis socials
Entendre com les tecnologies digitals estan transformant la cadena de valor dels sectors i donant lloc a nous models de neagocio
Obtenir una visió de quin és el paper que juguen les trucades tech cities  (o ecosistemes d'innovació) en el desenvolupament de la 4ta revolució 
industrial
Familiaritzar-se amb els instruments de col·laboració entre dues agendes clau dels ecosistemes d'innovació (grans corporacions i startups)

Metodologia de treball

Sessions Teòriques

Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge Dirigit

Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals 
un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els 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.

Continguts

1. Introducció al paradigma de la 4ta revolució industrial. Visió general de les tecnologies de la 4ta revolució industrial: big data, IoT, blockchain, 5G, 
robòtica, drones i transport autònom, intel·ligència artificial, 3Dprinting...

2. Aplicació de les tecnologies de la 4ta revolució industrial en els principals sectors.
3. Visió general dels canvis demogràfics i socioeconòmics de l'era digital; Visió general de les disrupcions que les tecnologies digitals estan portant als 

negocis: evolució de producte a servei, hypepersonalización, apoderament del client, P2P, sharing economy, etc.; Anàlisi de les disrupcions digitals 
en els principals sectors.

4. Visita al innovation hub de Avanade, un showroom de tecnologies digitals aplicades.
5. Claus per al desenvolupament d'ecosistemes de startups i innovació; Anàlisi de l'ecosistema d'innovació de Barcelona.
6. Tour per una selecció de startups expositores de 4YFN; Assistència a pitching sessions de startups; Assistència a sessions de continguts previstes 

en els escenaris.
7. Anàlisi dels diferents models de corporate venturing, entesos com a models d'innovació basats en la col·laboració corporació – startup: scouting 

missions, hackhatons, excubators, incubators, accelerators, corporate venture capital, acquisitions...
8. Visita a les instal·lacions del hub d'empreses de base digital Pier01; Presentació dels treballs finals realitzats com a resposta a un repte exposat per 

les startups vinculades a la plataforma de negocis de 4YFN (de MWCB).

Sistema d'avaluació

1. Participació en les sessions de contingut i qualitat de les intervencions (35%)
2. Realització del treball final en grups (65%).

Recursos

Bàsics

Bibliografies

Corporate Venturing: Achieving Profitable Growth Through Startups (MWCB/IESE)

Digital Startup Ecosystem Overview 2016 (MWCB)

Digital or Death: Digital Transformation - The Only Choice for Business to Survive, Smash, and Conquer; Dominic Mazzone

Platform revolution. How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you; G.Parker, M.Van Alstyne, 
S.Choudary

The Fourth Industrial Revolution; Klaus Schwab (World Economic Forum)

The innovator’s dilemma; Clayton M. Christensen



The second machine ag; Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee
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www.l2inc.com

www.medium.com

www.recode.net

www.theverge.com
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