
   
 

Innovació i Desenvolupament en una Economia Global 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: 5è curs 
Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 6 ECTS – Formació bàsica 
Bloc de Matèria: Matèria 1: Administració i Organització de l’Empresa 
Professorat: Eloi Serrano, Anna Maria Vidal 
Idiomes d’impartició: Català (100%) 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

1.Entendre el procés d’internacionalització de l’empresa. 
2.Entendre els diferents canals existents per a la internacionalització. 
3.Prendre consciència i entendre la importància, del context de 
globalització com element condicionant de l’estratègia de l’empresa.  
4.Saber desenvolupar un Pla d’Internacionalització adequat als 
objectius de l’empresa i a la realitat del mercat. 
5.Entendre els principals reptes que ha de fer front una empresa en 
el context Internacional. 
6. Conèixer els instruments legals bàsics que afecten al comerç 
internacional. 

 

 
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.2. Definir la política de l'empresa en entorns 
internacionals i infondre una dimensió global i 
internacional als negocis empresarials. 
CE.12 Generar habilitats estratègiques contemplant 
l'entorn operatiu com a projecte i establint pautes a 
llarg termini i a gran escala. 

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 
cada part de l’assignatura per separat per poder aprovar l’assignatura sencera. 
El 50% de l’assignatura de seguiment continuat es dividirà en un 40% de la part del Professor Eloi 
Serrano i un 10% la part de la Dra Anna M Vidal i Cardona 
El 50% de l’examen es distribuirà també en un 40% de la part del Professor Eloi Serrano i un 10% 
la part de la Dra Anna M Vidal i Cardona 
 
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 parts de l’avaluació continuada. 

5.- Continguts 
 
Professor Eloi Serrano: 
1. Introducció a la internacionalització de l’empresa. 
 
2. Marc General dels negocis internacionals. 
 
3. Marc Teòric de la internacionalització. 
 
4. L’estratègia d’Importació. 
 
5. L’estratègia d’Exportació. 
 
6. L’opció de la inversió directa. 
 
7. Estratègia i Negociació en els negocis internacionals. 
 
Dra. Anna M Vidal: 
8.- Principis bàsics de la fiscalitat internacional.  
 
10.- Principis legal bàsics de la contractació internacional (aquesta part de l’assignatura s’impartirà en 
anglès) 

6.- Recursos didàctics 
 

 Transparències , documents i casos facilitats pel professor. 
 Bibliografia bàsica: 

 
Garcia, G (2012) “Estrategias de internacionalización de la empresa – Cómo realizar 
negocios internacionales”. Editorial Pirámide. 


