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1.- Objectius 

 

 
Objectius de aprenentatge 
generales de l’assignatura 

  
1. Aprendre la metodologia, i les etapes claus per 
realitzar un “MVP” (Minimum Viable Product) eficaç del 
seu producte o servei i testear els seus supòsits 
bàsics. 
 
2. Realitzar el MVP del seu propi producte 
 
3. Amb un enfocament en la innovació de producte, 
l'estudiant podrà conèixer i aplicar al seu projecte les 
principals eines de venda i de CRM necessàries des 
del llançament comercial del seu producte/servei. 
 

 

 
 

2.- Competències 

 

2.1.-  Competències 
bàsiques 

• CB1.- Posseir i comprendre coneixements que 
aportin una base o oportunitat de ser originals 
en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, 
sovint en un context de recerca 

• CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
coneixements adquirits i la seva capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc 
coneguts dins de contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d'estudi 

• CB3.- Que els estudiants siguin capaços 
d'integrar coneixements i enfrontar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d'una 
informació que, sent incompleta o limitada, 
inclogui reflexions sobre les responsabilitats 
socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels 
seus coneixements i judicis 

• CB4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar 
les seves conclusions i els coneixements i 
raons últimes que les sustenten a públics 



 

especialitzats i no especialitzats d'una manera 
clara i sense ambigüitats 

2.2.-  Competències 

transversals 

• CT2.- Adaptar-se a noves situacions 

• CT3.- Seleccionar adequadament informació 
rellevant sobre l'entorn empresarial 

• CT6.- Treballar en equip, participant activament 
en les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins a arribar a posicions de 
consens  

• CT7.- Tenir raonament autònom amb distància 
crítica en temes o qüestions controvertides  

• CT8.- Reconèixer la diversitat de punts de vista 
i ser capaç de donar a conèixer les opinions 
pròpies dins del respecte a les opinions 
divergents 

 

2.3.-  Competències 

específiques 

• CE1.- Analitzar des de contextos 
multidisciplinaris els negocis empresarials amb 
la finalitat de detectar noves oportunitats de 
mercat susceptibles de ser transformades en 
productes comercials 

• CE2.- 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 

• CE3.- Aplicar la intel·ligència competitiva per 
detectar senyals de canvi, analitzar tendències, 
reaccions i estratègies de competidors actuals 
i/o potencials.  

• CE7.- Saber aplicar i adaptar els coneixements 
i experiències de emprenedoria per enfrontar-
se com a expert a la creació de noves 
oportunitats de mercat. 

 

3.- Metodologia de treball 

 

 
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 

Aprenentatge dirigit • MD5. 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 

• MD7. 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 • MD9. Resolució d'exercicis i problemes: 
Activitat no presencial dedicada a la resolució 
d'exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor 

• MD11. 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 

 

La metodologia de treball combinarà de manera experiencial teories i metodologies en 
relació a la creativitat i la innovació, la seva aplicació en els diferents àmbits personals, 
socials, i especialment organitzacionals. Aquesta metodologia experiencial es 
combinarà amb dinàmiques i exercicis pràctics per aprendre els detalls de la posada 
en acció d'aquest tipus d'enfocaments per a la innovació i la creativitat. Els alumnes 
aniran avançant a través de diferents activitats proposades: 

• Dinàmiques experiencials 

• Resolució de casos individuals o en grup, exposicions en grup en classes, 

creació de debats participatius i torns de preguntes 

• Treball en grups d’anàlisis i síntesis de temàtiques relacionades amb la matèria 

• Pràctiques amb eines informàtiques (Wordrpress, Pipedrive, etc) 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 

 
Sistema d’avaluació: 

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l’aula 10% 

SE2. Treballs individuals i/o en grup 70% 

SE3. Exposicions 20% 

 

La nota del curs es compon de tres elements. 

 

Treball individual 70% (per projecte): 

1. L'estudiant haurà de crear i lliurar el seu MVP (Producte mínim viable) complet 

d'eines d'avaluació i testeo dels seus supòsits. El testeo s'haurà de dur a terme 

en un entorn online.  

2. L'estudiant haurà de presentar la seva pàgina/plataforma web en funcions i 

amb les característiques bàsica per la seva testeo de comprat  

 



 

 

Exposicions (20%) 

3. L'estudiant exposarà el seu MVP i Pagina/Plataforma web en classe tenint a 

disposició 5 minuts. Es valorarà l'eficàcia de l'explicació davant dels professors. 

Participació en classe (10%) 

4. Sent la primera activitat enfocada en el testeo de les hipòtesis i la segona en 

l'ús d'eines de gestió bàsica dels primers clients. 

5.- Continguts 

 

1. Lean Startup Methodology 

 

1.1  Build and test assumptions: The experiment phase 

1.2  Measure: Build-measure-learn feedback loop 

1.3 Learn: validated learning 

1.4 Canvas and Lean Methodology  

 

2. Incrementar la solidesa d'un model de negoci 

2.1 Creació de nous models de negoci i noves categories de producte i servei. 

2.2 Training en el desenvolupament de nous models de negoci 

2.3 El loop evolutiu: enfortir el vostre model de negoci 

2.4 Estructurar noves categories de productes i serveis 

  

3. Creació de el “*Minimum Viable Product” 

3.1 Característiques del MVP, les seves funcionalitats bàsiques i la despesa 

mínima 

3.2 El lloc web, gestionar leads, etc, creació app (quan és necessària?) 

3.3 Taller desenvolupo del MVP de cada estudiant (1) + Wordpress 

3.4 Taller desenvolupo del MVP de cada estudiant (2) + Wordpres 

 

4. Gestió Bàsica de primers clients: Un enfocament pràctic 

4.1 Les tasques bàsiques de gestió (Gestió 1.0)  

4.2 Les eines bàsiques de gestió d'una startup 

4.3  Implementació de les principals eines enfocada al projecte de cada 

estudiant 
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