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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

- Que l'estudiant adquireixi el llenguatge i la cultura pròpia de l'entorn de la innovació i l'emprenedoria. Obrir la ment de 
l'estudiant per viure i treballar en un entorn d'alta innovació. A més fent-ho des de la perspectiva del sector audiovisual i 
per extensió del mercat de continguts digitals, introduint exemples clars de la indústria digital i en particular del 
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Transversals:

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, 2h per setmana). En aquestes 
classes, i a discreció dels docents impartidors, també es treballaran (1 h per setmana) exercicis i problemes de caire més 
pràctic (comentaris de text, visites de ponents experts, projecció de vídeos i/o blocs, etc.) . 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 
posterior, 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 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, 6 sessions de 2 h). 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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llenguatge audiovisual a la xarxa.
- Que l'estudiant es familiaritzi amb metodologies pròpies de l'entorn de l'emprenedoria àmpliament utilitzades en el 
mercat com a Lean Startup i tota la filosofia Lean i de desenvolupament àgil.
- Que l'estudiant adquireixi coneixements amplis sobre el Pla de negoci i el pla d'empresa, i familiaritzar-lo amb processos
de generació de models de negoci i metodologies com Canvas.
- Que l'estudiant adquireixi destreses de l'entorn de desenvolupament de clients a partir de les metodologies de 
desenvolupament de client. Aportar els conceptes bàsics i els coneixements principals  per orientar la professió futura de 
l'estudiant als aspectes comercials
- Que l'estudiant entengui el significat ampli d'empresa,  i en particular d'startup, com institució humana basada en la 
gestió i disenyada per crear i oferir productes i serveis en un mercat altament competitiu.

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores 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

BLOC 1. La innovació i l'emprenedoria en el 
desenvolupament professional  

Dedicació: 37h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Es cerca posar en relleu la importància de la innovació i de l'emprenedoria des de la perspectiva del sector 
audiovisual, interès de l'estudiant de GMA. S'introdueix llenguatge, cultura, autors i pensadors de l'entorn de la 
innovació. S'expliquen i practiquen  els conceptes bàsics per acabar cercant en un mateix el seu propi model de 
negoci.

Sessió 1.1. Conceptes d'innovació. (I + II)
Significat d'emprenedoria. Significat d'innovació. Tipus d'innovació. Innovació oberta. Exemples d'innovació/ 
història. Corrents de pensament i autors en emprenedoria i innovació. Cadena de valor en innovació. Creativitat. 
Co -creació.

Sessió 1.2. Conceptes d'emprenedoria. Determinants de l'emprenedoria. Concepte Startup. Principis de 
Management.  Cultura de l'empresa. Lideratge.  Mesura de la innovació.

Sessió 1.3. La innovació en el sector audiovisual /media. Cadena de valor del sector audiovisual. Indústria 
creativa i sectors creatius. Principals corrents d'innovacions de la indústria audiovisual.  Exemples: 2nd. Screen. 
CatchupTV, Google glasses i AR

Descripció:

Activitats vinculades:
ACTIVITAT 1: Introducció al Lean Thinking
ACTIVITAT 7: Examen final
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BLOC 2. Generació de models  de negoci

BLOC 3. Generació de clients

Dedicació: 48h 

Dedicació: 27h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 32h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Es fa una presentació a fons del mètode de generació de models de negoci per aportar eines que ajudin a 
ordenar  els conceptes que pivoten entorn qualsevol activitat econòmica. Es presenten exemples i casos pràctics.

Sessió 2.1.    El model de negoci, el pla d'empresa i el pla de viabilitat. La visió. Les eines del  màrqueting. 
Presentació general del mètode canvas de generació de models de negoci.

Sessió 2.2. Els nou mòduls del model de generació de models de negoci/I . Recursos i activitats claus (esquerra).

Sessió 2.3. Els nous models de generació de models de negoci/II.  Clients i ingressos (dreta).

Sessió 2.4. Pla econòmic i financer. Anàlisi de  Costos. Ingressos. Marge. Punt d'equilibri. Finançament. 
Apalancament.  Capital. Capital risc /llavor. Business Angels. 

Desenvolupament dels conceptes principals de la metodologia de generació de clients pel descobriment de clients
i per la validació de clients.

Sessió 3.1. El descobriment de clients. 

Sessio 3.2. La validació de clients.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

ACTIVITAT 2: Generació model de negoci
ACTIVITAT 5: Eines econòmico - financeres per a emprenedors
ACTIVITAT 7: Examen final

ACTIVITAT 3: Descobriment i desenvolupament dels clients
ACTIVITAT 7: Examen final
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BLOC 4. Introducció al Lean Startup Dedicació: 38h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Lean startup és una metodologia de desenvolupament de startups que parteix de la peculiaritat  pròpia 
d'aquestes organitzacions que treballen en productes i serveis innovadors en mercats incerts. Es presentaran els 
conceptes bàsics que hi ha darrera aquest model i la cultura que es deriva de tot el moviment Lean.

Sessió  4.1. La filosofia Lean. El mètode Lean Startup.  Management emprenedor. Producte mínim viable. 
Construir-mesurar-aprendre.  Lean startup vs. pla de negoci tradicional.

Sessió 4.2. Les 3 fases del  mètode pas a pas : veure, dirigir i accelerar

Descripció:

Activitats vinculades:
ACTIVITAT 4: Desenvolupament àgil. MVP. Pivot
ACTIVITAT 6: Presentació model de negoci
ACTIVITAT 7: Examen final
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 1: Introducció al Lean Thinking.

ACTIVITAT 2:  Generació del model de 
negoci

ACTIVITAT 3:  Descobriment i 
desenvolupament del client

ACTIVITAT 4: Desenvolupament àgil (agile 
development). Mínim Producte Viable (MVP)

ACTIVITAT 5:  Eines econòmico - financeres 
per a emprenedors

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Treball en equip. Introducció al Scrum. Velocitat i iteració: Aprèn - (idees) - Construeix - (codi) - Mesura - 
(dades). Tolerància a la incertesa. Introducció a les tècniques de creativitat.

 Business model canvas. Exercicis i exemples. Lean canvas. Exercicis i exemples. Exercici "El teu model de negoci"

 Tècniques lean de descobriment i desenvolupament del client. Recollir feedback dels usuaris. Iteració.

 Tècniques àgil de desenvolupament de nous productes i/o serveis innovadors. Generació del mínim producte 
viable (MVP). Introducció a la gestió Scrum.

 Anàlisi de costos. Càlcul del punt d'equilibri. Model d'ingressos. 

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Model de negoci de l'empresa seleccionada. (en grup)
El teu model de negoci: descripció del model de negoci propi de cada estudiant (individual)

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Aprenentatge autònom: 2h 
Grup petit: 2h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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ACTIVITAT 6:  Presentació del model de 
negoci

ACTIVITAT 7: Examen final

La qualificació final és la suma ponderada de les  qualificacions de les activitats
ACTIVITAT                 PES
Activitat 1 a 5                 5% (25% en total)
Activitat 6 
+ activitats dirigides         35% (presentació final, exercicis lliurables, examen parcial, etc.)
Activitat 7                          40% (examen final)

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. Els treballs desenvolupats pels alumnes es 
lliuraran exclusivament a l'aula virtual.

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.

Descripció:
 Presentació final oral en grup del projecte d'emprenedoria treballat seguint metodologia Lean. Descripció de 
l'empresa; Canvas i principals característiques.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Memòria del treball final i còpia de la presentació oral.

Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Aprenentatge autònom: 15h 
Grup gran: 2h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 17h 
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