
   
 

Disseny i Gestió de la Innovació 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: 5è curs 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 6 ECTS – Formació bàsica 
Bloc de Matèria: Matèria 3: Gestió de la Innovació i Emprenadoria 
Professorat: Eloi Serrano 
Idiomes d’ impartició: Català (100%) 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

1.Entendre el procés d’implantació de programes d’innovació a l’empresa.

2.Comprendre el disseny de les polítiques d’innovació en consonància amb el 
Pla estratègic de l’empresa 

3.Aprendre a concordar el disseny de la innovació amb  el finançament, 
l’assegurament i l'explotació de la pròpia Innovació.  

4.Estudiar els mètodes per a la generació, conservació i gestió del 
coneixement de l'empresa. 

 

 
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; 

2.2.-   Competències 
generals 

CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant 
activament en les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins a arribar a posicions de consens, 
adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb 
altres membres de l'equip i crear nous coneixements 

2.3.-   Competències 
transversals 

  

CT7.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb 
una correcta organització i temporalització del treball 
acadèmic, aplicant amb flexibilitat i creativitat els 
coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i 
situacions noves 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

• La competència relativa a l’Adquisició de Coneixements s’avaluarà mitjançant un examen 
escrit de preguntes de tipus test. 
• La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant presentacions 
dels exercicis i/o treballs que permetin observar directament la realització de la tasca encomanada 
o del grau de desimboltura de l’alumne.  
• La competència relativa a la Investigació s’avaluarà mitjançant la realització de treballs 
individuals, comentari de lectures, presentació d’exercicis i quaderns de pràctiques. 

2.2.-   Competències 
específiques 

CE.9. Conèixer 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.10. Analitzar i valorar adequadament l'entorn 
cientificotecnològic i econòmic en 
la recerca d'oportunitats innovadores 
CE.11. Aplicar adequadament processos d'innovació a 
l'empresa i establir els processos 
d'innovació necessaris per adaptar l'organització a cada 
entorn. 
CE.14 Identificar els sectors emergents y les estratègies 
d’innovació empresarial aplicades a diferents sectors i 
comparar-les entre elles. 

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 (entre 14 i 40). 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. 
 

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. 



   
 

• La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà mitjançant la 
realització de treballs individuals, comentari de lectures, presentació d’exercicis i quaderns de 
pràctiques. 
 
El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La qualificació 
d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes 
en les diferents activitats formatives realitzades durant el període lectiu i de l'examen final.  
Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per part de 
l’alumne (50%) com el resultat obtingut en un examen final (50%). Els alumnes han de aprovar 
obligatòriament l’examen per poder aprovar l’assignatura sencera. 
 
Recuperacions 
Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. Només 
es pot recuperar l’examen final i no la de l’avaluació continuada. 

5.- Continguts 
 

1. La innovació com a estratègia: el Pla Estratègic.  

 1.1 La sistematització de la gestió de la innovació. 

 1.2 La dimensió estratègica de la innovació. 

 1.3 El procés de Gestió Tecnològica. 

2. Creativitat i Innovació.  

 2.1 La fase de qüestionament i preparació. 

 2.2 La fase d’incubació. 

 2.3 La fase de verificació. 

 2.4 La fase d’adaptació i difusió. 

3. Vigilància tecnològica, Benchmarking i Intel·ligència Competitiva.  

4. Gestió de Projectes Tecnològics i d'Innovació.  

 4.1 Definició del projecte. 

 4.2 Fase de planificació. 

 4.3 Execució i Control. 

 4.4 Tancament. 

5. El finançament de la Innovació.  

 5.1 Principals Instruments. 

6. Assegurament de la Innovació.  

 6.1 La nova invenció. 



   
 

 6.2 La decisió de la protecció. 

 6.3 Sol·licitud i tràmit.  

7. L'Explotació de la Innovació.  

 7.1 Intraempendre. 

 7.2 La cessió o llicència. 

 7.3 Spin-Offs. 

 7.4 La internacionalització de la I+D+i 

8. Generació, Conservació i Gestió del Coneixement de l'Empresa. 

 

6.- Recursos didàctics 
 

Bibliografia bàsica: 

Transparències , documents i casos facilitats pel professor. 
Bibliogràfia: 
Análisis del proceso de innovación en las empresas de servicios, COTEC, 2004 
Brown, J.S., Duguid, P., "Organizational Learning and Communities of Practice : Toward a Unified 
View of Working, Learning and Innovation", Organization Science , Vol.2, N.1, 1991. 
Chiesa, V., Coughlan, P., Voss, C., "Development of a Technical Innovation Audit", Journal of 
Production and Innovation Management 1996 
Davenport, T.H., Short, J.E., "The New Industrial Engineering Information Technology and 
Business Process Redesign", Sloan Management Review , Summer 1990, p.11-27 
Escorsa, P., Valls, J. Tecnología i Innovació a l’empresa . Direcció i gestió. 
Ed. UPC. Barcelona, 1996 
"Guia de gestió de la inovació. Part I: Diagnosi", CIDEM 
 
"Guia de gestió de la inovació. Part II: La gestió de projectes", CIDEM 
Hamel, G., Prahalad, C.K., "Competing for the future", Harvard Business Review , Vol.72, N.4, 
1994, 
Hammer, M., Champy, J., Reengineering the Corporation : A Manifesto for Business Revolution, 
Ed. Nicholas Brealey, London, 1993 
Informe sobre la innovación, COTEC, 2004 
 


