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1.- Objectius 

 

 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura 

 L'objectiu general és adquirir les competències i 
coneixements necessaris per poder desenvolupar el 
potencial creatiu i innovador, alhora que dotar de les 
eines necessàries per estudiar des de la viabilitat 
d'una idea de negoci a la seva comercialització. 

 

 
 

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 

• 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 

• CB5.- Que els estudiants posseeixin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant 
d'una manera que haurà de ser en gran manera 
autodirigit o autònom 

2.2.-  Competències 

transversals 

• CT2.- Adaptar-se a noves situacions 

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

• CT5.- Liderar un equip 

• 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. 

• CE8.- Aplicar l'esperit emprenedor i la cultura 
procliu a la innovació en les organitzacions 

 

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 

• MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o 
online, segons els objectius que el professor 
responsable de l'assignatura persegueixi. Els 
debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats 
pel professor 

• 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 

• MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en la 
qual cada estudiant figura un rol especificat pel 
professor. Com a “rol”, tindrà accés a una 
informació específica i haurà de “jugar” les seves 
bases, segons les regles del joc, per resoldre o 
vivenciar la situació de referència de la dinàmica 

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 



 

• MD10. 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 

• 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 

• Classes pràctiques amb metodologia de cas 

• Classes pràctiques amb metodologies de role play, business case… 

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

creació de debats participatius y torns de preguntes 

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

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 

 
Sistema d’avaluació: 

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

SE2. Treballs individuals i/o en grup 50% 

SE3. Exposicions 30% 

 

 

Avaluació durant el trimestre de impartició de l'assignatura: 

• 20%: Activitats de participació en les activitats dins de l'aula d'avaluació 

continuada programades durant el curs (inclosa l'assistència obligatòria en 

classe i la participació activa i constant). Activitats possibles d'avaluació 

continuada: 

o Presentacions, resolució de casos, debats i classes, cerca d'informació, 

assistència a conferències, participació activa i constant presencial o 

virtual, fòrum de debat i projecte final. A l'inici del curs els docents 

facilitaran el repartiment concret de les valoracions entre les diferents 

activitats. Els alumnes han d'aprovar i superar de forma satisfactòria i 

independent cada activitat per poder aprovar l'assignatura completa.  



 

 

 

L'avaluació contínua ha de superar-se amb una nota mínim de 5. Els alumnes ha 
d'aprovar obligatòriament l'avaluació continuada per poder aprovar l'assignatura 
completa. 
 

• 50%: Treballs individuals i/o en grup; es tracta del Projecte Final de treball en 

grup. Han de superar-se els treballs amb una nota mínima de 5. Els alumnes 

ha d'aprovar obligatòriament el projecte final per poder aprovar l'assignatura 

completa. 

• 30%: Exposicions: Distribució equitativa dels temes a presentar entre els 

membres de l'equip. Han de superar-se les exposicions amb una nota mínima 

de 5. Els alumnes ha d'aprovar obligatòriament l'exposició per poder aprovar 

l'assignatura completa. 

 

5.- Continguts 

 
1. L'emprenedor  

 

1.1 L'emprenedor, valors i habilitats 

1.2 Factors clau d'èxit de l'emprenedor 

1.3 Riscos als quals s'enfronta un emprenedor 

1.4 Corporate enterpreneurship  

1.4.1 La importància de l’intraemprenedoria 

1.4.2 L’intraemprenedor 

 

2. El procés d'emprendre  

 

2.1 La identificació d'oportunitats 

2.2 Processos d'innovació en l’emprenedoria 

2.3 Creativitat i generació d'idees  

2.3.1 El funcionament del pensament creatiu 

2.3.2 La percepció 

2.3.3 Mostrari de tècniques més significatives 

 

3. El pas de les idees a projectes viables 

 

3.1 Prototipatge en paper 

3.2 Business Case 

 

4.  Atreure recursos de forma creativa  

 

4.1 Finançament 

4.2 Gestió de la informació 

4.3 Mètodes de valoració 



 

4.4 Creativitat en les formes de 

vendre 

 

5. Llançament i comercialització 

 

5.1 Quan llançar un nou projecte al mercat 

5.2 Planificació de la força de vendes 

5.3 El llenç de vendes i la construcció del primer argumentari comercial 
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