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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: XAVIER FONT ARAGONES

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

4. CETI1: Capacitat per comprendre l'entorn d'una organització i les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions.

1. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
2. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i amb 
sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a
discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en
grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no
apareixen reflectides a la llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu
assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre
la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el
sistema de qualificació abans indicat.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes
teòrics seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es
donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s¿espera que aquestes s¿allarguin
des del punt de vista temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les
hagin de finalitzar durant el temps d¿aprenentatge autònom.
Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional
que l¿ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Realitzar un estudi de mercat identificant oportunitats i/o necessitats no cobertes.
Plantejar decisions estratègiques relacionades amb un projecte de negoci, basades en la correcta diagnosi de l'entorn 
competitiu.
Dinamitzar i/o participar en sessions de generació d'idees, i avaluar les seves possibilitats de desenvolupament.
Presentar, comunicar i defensar idees sorgides de grups de treball multidisciplinars.
Dissenyar regles de negoci emmarcades dins un  model de negoci concret.
Descriure l'estructura general d'un pla d'empresa i desenvolupar parcialment aquest.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

El procés d'innovació. 
El procés d'emprenedoria.
Model d'emprenedoria territorial (TCM) i serveis de suport a la innovació.
Les habilitats d'un emprenedor/Innovador.

Anàlisi de l'entorn. PEST
L'organització innovadora.
Avantatges de les TIC en noves oportunitats de negoci.
Els intangibles.

Generació d'idees i tècniques de creativitat:
El pensament lateral

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

1 i 6

2, 3 i 6

2 i 6

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Concepte d'innovació. Els processos d'innovació i 
emprenedoria

Reflexió estratègica i innovació

Tècniques de creativitat

Models de negoci

Dedicació: 10h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 35h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 20h 
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Planificació d'activitats

Els models de negoci.
Estudi de models de negoci específics: sector e-commerce.
Estudi de casos.

Definició i importància del pla de negoci.
Estructura del pla de negoci.
Elements a tenir en compte per l'elaboració d'un pla de negoci innovador.
Àrea de Màrqueting.
Àrea de Producció i Qualitat.
Àrea d'Organització i Planificació.
Àrea Jurídica i Fiscal
Àrea Econòmica i Financera

La gestió de projectes.
L'efecte en la gestió de projectes Innovadors

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

2, 3 i 6

2, 3, 4, 5 i 6

2,6

Descripció:

Descripció:

Descripció:

El pla de negoci

Gestió de Projectes Innovadors

Dedicació: 60h 

Dedicació: 15h 

Grup gran/Teoria: 17h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 33h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Aprenentatge autònom: 10h 



Última modificació: 29-01-2013

840155 - EMPRINN - Emprenedoria i Innovació

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 10

1.- VISITA A L'ÀREA D'EMPRENEDORIA I 
INNOVACIÓ TCM

Descripció:
 Visita de l'àrea d'emprenedoria i innovació del TCM per a conèixer de prop el model territorial d'emprenedoria del
Parc TCM.

Material de suport:
http://www.laincubadora.cat/
http://www.tecnocampus.com/?action=emprenedoria_preincubadora

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar un document amb les característiques del Model d'Emprenedoria Territorial del Parc TCM. Identificar els
punts forts i els punts febles.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 2%.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:
Conèixer el model d'emprenedoria de TCM.
Identificar aquells recursos que poden ser del seu interès per a tirar endavant un projecte empresarial dins del 
parc TCM.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 3h 
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3.- DESENVOLUPAR UN PLA DE NEGOCI

Descripció:
 S'haurà de desenvolupar un pla de negoci de forma parcial. Les parts creatives seran les que tindran una 
incidència més gran. Els estudiants i/o grups realitzaran un pla de negoci que posi de manifest el model de negoci
escollit així com l'estratègia necessària per a dur-lo a terme.

Material de suport:
http://www.laincubadora.cat/ i documentació activitat

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar un document amb el pla d'empresa (parcial).  Haurà de contenir Obligatòriament:
Resum Executiu
Descripció Idea que permet articular una proposta de negoci.
Justificació (TEST) de negoci viable
Model de Negoci (CANVAS) i Estratègia
Àrea de Màrqueting

El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 20%
Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:
Desenvolupar un pla de negoci. 
Escriure un pla de negoci de forma professional (donant valor al propi document)
Conèixer les parts més important del pla d'empresa.
Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup.
Contrastar el propi document i detectar punts febles i forts.

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 18h 
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4.- INVESTIGACIÓ DE MERCATS. ANÀLISI 
CONJUNT

5.- COMUNICACIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI

Descripció:

Descripció:

 Realitzar un estudi de mercat i aplicar algunes de les tècniques existents per identificar els principals factors 
d'interès alhora de realitzar una compra d'un producte i/o servei.

 Realitzar un procés de comunicació de la proposta de negoci de forma breu: "elevator pitch" (2 minuts), pòster 
(o flyer) i exposició davant tribunal.

Material de suport:

Material de suport:

Documentació de l'enunciat del cas.

Document de la sessió per a realitzar l"elevator pitch" i per a realitzar el poster.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar un document amb el resultat de l'estudi.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 20%

Cal lliurar un document amb l'speech a realitzar en la prova de l'elevator pitch.
Cal lliurar un document amb el pòster de presentació de la idea de negoci (format gràfic).
Cal lliurar la presentació de l'exposició.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 20%.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:
Realitzar un estudi de mercat.
Extreure la informació subministrada pels clients i interpretar-la de forma correcte.
En base als resultats de l'estudi prendre les decisions adequades.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:
Comunicar breument i de forma concisa el més important i rellevant.
Valorar el temps i la forma de utilitzar-lo per fer una presentació amb molt poc temps.
Valorar l'espai i el disseny alhora de realitzar un pòster o flyer.

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 8h 
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2.- LLIURAMENT EXERCICIS LABORATORI

6.- PROVA - QÜESTIONARI

Descripció:

Descripció:

 Els alumnes es distribuiran en grups, cadascun dels quals identificarà i analitzarà els elements importants per a la
resolució de l'exercici. L'activitat serà presentada prèviament a l'aula.

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts.

Material de suport:

Material de suport:

Documentació lliurada pel professor.

Definició de l'enunciat

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de grup amb la informació rellevant sobre l'exercici en qüestió, i la descripció clara de les conclusions 
extretes
Aquesta activitat representa un 20% de la nota total de l'assignatura

Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4)
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 18%

Objectius específics:
Identificar i resoldre problemes relacionats en la construcció d'un negoci innovador. Conèixer el model de negoci, 
així com els punts forts i febles.

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 6h 
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La qualificació final és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats
ACTIVITAT PES
Activitat 1 2%
Activitat 2 20%
Activitat 3 20%
Activitat 4 20%
Activitat 5 20%
Activitat 6 18%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es
consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís,
independentment del seu paper (origen o destí)l

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no
hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí).
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la
qualificació per a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests
lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia
d'aquesta.
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http://www.laincubadora.cat/
http://www.tecnocampus.com/

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd. Entrepreneurship. Emprendedores. 6.  Mc Graw Hill, 2005. ISBN 
0072873744.

Pedro Nueno. hacia el 2020. Una renovada perspectiva global del arte de crear empresas y sus artistas.   Ediciones Deusto, 2009. 
ISBN 9788423426928.

Scott A. Shane. The Illusions of Entrepreneurship.   Yale University Press/New Haven London, 2008. ISBN 9780300113310.

Edward De Bono. El pensamiento lateral práctico.   Paidos, 2008. ISBN 9788449321306.

MELISSA SCHILLING.  Strategic Management of Technological Innovation. 3.  McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISBN 978-0073381565.


