
  
 

 

EL MEU PLA PERSONAL 

Com et guanyaràs la vida d’aquí a 2-3 anys? Què t’agradaria 
està fent un dia com avui? 

Visualitza el teu futur professional i estil de vida ideal i dissenya 
el teu pla personal per assolir-lo. 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació. 
Curs: Optativa diürn 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  ALBERT ROF BERTRANS 
 Idiomes d’ impartició:  Les classes es desenvoluparan en català en un 80%, tret que entre 
els participants hi hagi algun problema al respecte, el que faria que aquest 80% es 
desenvolupés en castellà. Aproximadament, un 20% dels materials serà en anglès. 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

1. Entendre el rol del màrqueting personal 
en la definició i consecució dels objectius 
professionals. 

2. Dotar als participants dels 
coneixements i eines necessàries per a crear 
un futur professional i personal d’èxit. 

3. Desenvolupar una mentalitat 
emprenedora a l’hora de definir els objectius i 
estratègies de la carrera professional. 

4. Saber desenvolupar un Pla Personal 
adequat als objectius i capacitats personals, i a 
la realitat del mercat. 

 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
2.- Competències 
 

 

 

2.2.-  Competències  
generals 

• CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una 
actitud oberta davant del canvi i estar 
disposats a reavaluar els vells models mentals 
que limiten el pensament. 

 

2.1.-  Competències 
bàsiques 

• CB2.  Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les 
competències que solen demostrar-se per 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 
resolució de problemes dins la seva àrea 
d'estudi. 

2.3.-  Competències 
transversals 

• CT3.  Mostrar habilitats emprenedores de 
lideratge i direcció, que reforcin la confiança 
personal i redueixin l'aversió al risc. 

2.4.-  Competències 
específiques 

• CE.5.  Analitzar contextos empresarials, 
identificar mercats i clients i establir 
estratègies de màrqueting mitjançant la 
utilització de tècniques avançades i 
innovadores. 

• CE.10. Reconèixer i comprendre els 
mecanismes d'innovació i emprenedoria i 
desenvolupar la iniciativa emprenedora a 
través de models teòrics que s'ajustin a una 
idea de negoci. 

• CE.12.  Generar habilitats estratègiques 
contemplant l'entorn operatiu com un projecte 
i establint pautes a llarg termini i a gran 
escala. 

• CE.13.  Crear connexions entre persones, 
col·laboradors i empreses posant en contacte 



  
 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 
 

 

 

 
 
 
 

a gent que en circumstàncies normals no 
coincidirien. 

Sessions teòriques • MD1. Classe magistral: Sessions de classe 
expositives basades en l'explicació del 
professor en la qual assisteixen tots els 
estudiants matriculats. 

Aprenentatge dirigit • 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. 

• MD8.  Jocs de rol: Dinàmica de simulació en 
què cada estudiant figura un paper especificat 
pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una 
informació específica i haurà "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. 

• MD11 Tutories no presencials: per què 
l'alumne disposarà de recursos telemàtics 
com el correu electrònic i els recursos de la 
intranet de l'ESCSET. 



  
 

La metodologia de treball està centrada en l'alumne, sent l'objectiu principal 
que l'alumne planifiqui el seu PLA PERSONAL per assolir el futur professional 
ideal. 
 
Per a això es combinarà classes magistrals, resolució d'activitats individuals, 
exposició a classe, creació de debat i preguntes. 
 
Com a resultat final, l'alumne crearà el seu pla "personal" real, ajustat als 
seus objectius professionals i personals, als seus talents i capacitats, així com 
a les oportunitats de l'entorn. 
 
 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
 

Sistema avaluació: 

 
 
L'examen a fi de trimestre suposa el 20% de la nota, el 80% que resta es formarà a 
partir de l’elaboració i presentació a nivell individual d’un pla “personal”, consistent en:  

• Document escrit de 15-20 pàgines. 
• Presentació en públic de 20’. 
• Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 

preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 
En recuperació s’haurà de fer la prova final que computarà el 50 % de la qualificació 
final, i addicionalment s’haurà de lliurar, el mateix dia de la prova final, el pla 
“personal”, amb document escrit de 15-20 pàgines, i que computarà el 50% de la 
qualificació final. 
 

 
 
 
 
 
 

Treball individual ( pla 
"personal") 

• 80%. 

Examen • 20%. 



  
 

5.- Continguts 
 

1.  AUTO-CONEIXEMENT; DNA PER A FIXAR ELS OBJECTIUS DE CARRERA 
PROFESSIONAL I ESTIL DE VIDA ADEQUATS. 

- Quins son els meus punts forts?. I els punt febles?.  

- Quins son els meus talents?. 

- Quines son les meves fortaleses?. 

- On pertanyo?. 

- Quina és la meva contribució?. 

 

2. OPORTUNITATS ALINEADES ALS MEUS RECURSOS I CAPACITAT; EL “DAFO 
PERSONAL”.  

- Diagnòstic i realisme. 

- Detecció d’oportunitats realistes. 

 

3. LA MEVA PROPOSTA DE VALOR ÚNICA: “LA MEVA CORBA DE VALOR 
PERSONAL”. 

- Què em fa únic i diferent?. 

- Quins son els meus punts de diferenciació?. 

 

4. EL MEU BUSINESS MODEL CANVAS PERSONAL. 

- Com guanyaré diners?. 

 

5. EL MEU PLA PERSONAL ESTRATÈGIC I D’ACCIONS PER A TENIR ÈXIT.  

- Issues Analysis. 

- Objectius. 

- Estratègies. 

- Accions. 

- Timing. 



  
 
- Pressupost. 

- P&L. 

 

6.- Recursos didàctics 
• Transparències , documents i casos facilitats pel professor. 
• Bibliografia bàsica: 

 
• " Businesss Model You", Tim Clark,  2012.  
• " DECISIVE: How to make better choices in like and work”,  Chip Heath & 

Dan Heath, Crown Business, 2013.  
• " The Essential Drucker", Peter F. Drucker, Harper Business, 2001.  
• "First, Break All the Rules", M. Buckingham & Curt Coffman, Simon & 

Schuster,1999. 
• "Managers, Not MBA's", Mintzberg, BK, 2004. 
• "Blue Ocean Strategy: how to create uncontested market space and make the 

competition irrelevant", Chan Kim & Mauborgne, Harvard Business School 
publishing, 2005. 

• "The Elephant and the Flea", C. Handy, HBS Press, 2002. 


