
	 	
	

	

 

ZEN BUSINESS: ESTRATÈGIES DE 
DESENVOLUPAMENT I CREACIÓ DE VALOR 

EMPRESARIAL D’ALT IMPACTE HOLÍSTIC 
 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: 2017-18 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  MONTSE PEREZ 
 Idiomes d’ impartició: Classes: Català 100% - Material: Anglès - Català - Castellà  
 

1.- Objectius 
0.- Introducció 

 
 
 
Podem tenir una feina que ens aporti sentit i motivació a les nostres vides? Com poden 
les empreses i els emprenedors integrar-se en un sistema socioeconòmic més humà i 
sostenible i obtenir beneficis econòmics a la vegada? És possible desenvolupar 
estratègies basades en l’harmonia?  L’assignatura “Zen Business” ofereix una nova visió 
empresarial i un nou bio-model de transformació que combina l’aplicació dels valors 
universals presents a la pràctica del Zen amb les estratègies més rellevants de creació de 
valor empresarial i social per tots els seus actors.  

 
 

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

L’estudiant podrà integrar una nova filosofia i un nou 
mètode de gestió empresarial holístic dirigit a empreses i 
emprenedors que busquen crear valor econòmic, social, 
emocional i/o mediambiental (impacte holístic) com a 
estratègia per diferenciar-se i créixer contribuint a fer un 
món més feliç i sostenible.  

. 
 

 
Resultats d’aprenentatge 
El curs permetrà a l’estudiant: 

- Elaborar un diagnòstic empresarial de la teva organització, detectant els avantatges 



	 	
	

	

competitius en els processos estrella i els bloquejos en els processos tòxics. 

- Aprendre un nou mètode aplicat de transformació i creixement empresarial integral a partir de 
les fortaleses i capacitats de la teva empresa. 

- L’aplicació del Zen Business Canvas com a eina d’innovació en model de negoci, gestió del 
canvi i creació de valor. 

- Adquirir una nova visió aplicada de l’empresa per adaptar-se i diferenciar-se en un entorn 
altament incert i canviant per l’evolució global, social i tecnològica. 

- Adquirir competències personals i professionals per millorar la creativitat i la productivitat a 
l’empresa. 

- Desenvolupar i aplicar eines en els processos claus del lideratge estratègic, la gestió d’equips, 
el màrqueting i la innovació, la gestió financera i la marca i cultura corporativa 
 
2.- Competències 

 

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. 

 
 

 

 

 

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 a l'assignatura. 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport 
a les classes presencials. 
 
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou 
continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 
Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura 

2.2.-  Competències generals CG2. 	 Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud 
obert davant del canvi i estar disposat a re-avaluar els 
vells models mentals. 

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 

CE10. Reconèixer i comprendre els mecanismes 
d’innovació i emprenedoria i desenvolupar la iniciativa 
emprenedora a través de models teòrics que s’ajusten a 
una idea de negoci. 
CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant 
l’entorn operatiu com un projecte i establint pautes a llarg 
termini i gran escala. 



	 	
	

	

i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les 
idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves 
classes. 
 

 
Aprenentatge dirigit 

 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que prenc com a base l'estudi 
d'un cas, que serveix per contextualitzar 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. Realització d’exercicis individuals i/o dinàmiques en grup 
dirigits pel professor per estimular la integració de conceptes i la 
seva aplicació pràctica. 
 

 
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 a les quals l'alumne 
disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els 
recursos de la intranet de l'ESCSET. 

 

La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera voluntària en el 
procés conjunt de discussió i desenvolupament de les problemàtiques del curs, la seva 
participació esdevé cabdal per millorar en el procés d’aprenentatge.  

Es combinaran classes magistrals teòriques amb exemples pràctics. Classes pràctiques 
presencials en equip per part dels alumnes i treballs autònoms a desenvolupar individualment o 
col·lectivament de forma no presencial. A tal fi es reparteixen exercicis on les dificultats 
apareixen davant els alumnes i són ells mateixos els que han de resoldre'ls i explicar-los als 
companys, aquest procés és dirigit pel professor.  

Addicionalment l’ús de la bibliografia recomanada i la utilització d’un programa informàtic de 
comptabilitat permetran adquirir les competències i habilitats necessàries per complir l’objectiu 
marcat. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
Sistema d’avaluació: 
 
Participació i treball en activitats plantejades dins de l’aula 20% 
Desenvolupament i presentació del Treball Final  50% 
Examen escrit 30% 
 
 
El Treball Final (50%) consisteix en el desenvolupament del pla d’empresa Zen Business 
(mitjançant l’eina Zen Business Canvas) que l’alumne farà en grup a partir d’una idea 
empresarial que vagi enfocada a generar alts nivells d’impacte social, econòmic, emocional o 
mediambiental. 
Es valorarà la originalitat, el potencial d’impacte real, el nivell d’anàlisi, la defensa oral, 
l’argumentació, l’estructura i l’estil. 



	 	
	

	

  
El 30% consisteix en un examen escrit a on es valorarà el grau d’assoliment i integració dels 
conceptes basics del mètode de gestió empresarial Zen Business, que li permetrà a l’alumne 
posar en pràctica el model. Es demana una nota mínima de 3,5 sobre 10 en l’examen per 
poder computar amb les altres parts de l’avaluació global.  
 
El 20% que resta es formarà a partir dels treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe 
i amb la realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació 
davant els companys dels dubtes i preguntes formulades, la crítica creativa i la resolució de les 
dificultats proposades. 
 
En recuperació només es podrà fer el treball que computarà el 50% de la qualificació final, ja 
que es conservaran les notes de les activitats.  
 
 
 

5.- Continguts 
 
Tema 1. Introducció al model Zen Business. 

-  Filosofia, marc conceptual, principis, funcionament del model i beneficis 

-  Els 5 processos empresarials de creació de valor: les 5 Estrelles Corporatives Zen Business  

-  El procés de transformació: diagnòstic, Cicles de Creació i Control de Valor (CCCV) 

-  (Re)Disseny del model de negoci: el Zen Business Canvas (ZBC) 

 
L’aplicació del model Zen Business 
Tema 2. Lideratge humà 

- Propòsit superior, missió estratègica, visió de futur i valors troncals 

- Cas empresarial: Shinise 

- Dinàmica/eina de treball: StoryDoing 
 
 
 
Tema 3. Gestió d’Actors (stakeholders). 

- Proposta de valor empresarial pel grup d’actors de l’empresa: clients, empleats, inversors, 
proveïdors, col·laboradors, comunitat, etc. 

- Selecció, atracció de talent i motivació d’equips. Felicitat al lloc de treball 

- Pre-avaluació i mesurament de l’impacte holístic per grup d’actors 

- Cas empresarial: Whole Foods Market / Starbucks 

- Dinàmica/eina de treball: Matriu d’Actors per Valor Compartit (MAVC) 
 
 
Tema 4. Màrqueting y Innovació. 



	 	
	

	

- L’evolució del màrqueting: tendències i noves oportunitats de negoci. Màrqueting analític, 
estratègic. El cicle del valor 

- El rol de la R+D+i a l’empresa i el procés d’innovació. Innovació disruptiva i frugal  

- Cas empresarial: Hindustan Unilever 

- Dinàmica de treball: marc per a la Innovació Disruptiva i Frugal / paradigma del 
Màrqueting 3.0 (Kotler) 
 
 
Tema 5. Gestió Financera. 

- Model d’ingressos/revenue model i estratègies de pricing 

- Control i estructura de costos per activitats i recursos claus 

- Cas empresarial: Espai de Salut Alè 

- Dinàmica/eina de treball: estratègies de Pricing i estructura de costos 
 
 
Tema 6. Marca & Cultura Corporativa. 

- Imatge de marca, reputació i integritat. Entropia (grau de coherència) entre la proposta de 
valor i l’impacte holístic 

- Fidelització d’actors, governança corporativa, i monitorització i avaluació del model 

- Cas empresarial: La Fageda / Zappos 

- Dinàmica/eina de treball: mètodes d’avaluació d’impacte holístic (mètrica de resultats - BCorp) 
 
 

6.- Recursos didàctics 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
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