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Informació general
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Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un 
context d'investigació

Que els estufiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins 
de contextes més amplis (o multidisciplinars), relacionats amb la seva àrea d'estudi

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustentin a públics especialitzats i no 
especialitzats de una manera clara i sense ambigüetats

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura, 
autodirigida o autònoma

General

Aplicar eines i metodologies que facilitin el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn dels negoci.

Analitzar els entorns de negocis, locals i globlas, amb el fi de detectar noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes 
comercials

Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats 
i habilitats per posar-los en pràctica

Transversal
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Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens

Descripció

L'objectiu general és aportar una visió holística de la Innovació i adquirir els coneixements, habilitats i competències bàsiques per desenvolupar projectes 
empresarials innovadors des de la creació a la comercialització mitjançant el treball col·laboratiu i eines innovadores.

Resultats d'aprenentatge

Cercar, analitzar i avaluar oportunitats que poden ser transformades en negocis viables.

 Desenvolupar de manera creativa processos innovadors i de dissenyar nous conceptes de negocis i / o productes.

Metodologia de treball

La metodologia de treball combinarà de manera experiencial teories i metodologies en relació a la creativitat i la innovació, la seva aplicació en els diferents 
àmbits personals, socials, i especialmente organizacionals. Aquesta metodología experiencial es combinarà amb dinàmiques i exercicis pràctics per aprendre 
els detalls de la posada en acció d'aquest tipus d'enfocaments per a la innovació i la creativitat. Els alumnes aniran avançant a través de diferents activitats 
proposades:

Dinàmiques experiencials
Classes pràctiques amb metodologia de cas
Classes pràctiques amb metodologies de role play, business case…
Resolució de casos individuals o en grup, exposicions en grup en classes, creació de debats participatius i torns de preguntes
Treballo en grups d'anàlisis i síntesis de temàtiques relacionades amb la matèria

Continguts

1. Introducció a l'assignatura

1.1. Introducció
1.2. El concepte de la Innovació
1.3. El procés de la Innovació
1.4. Tipus d'Innovació
1.5. Diferència entre millora i innovació

2. Posada en pràctica de la Metodologia 'Design Thinking' aplicada a l'emprenedor

2.1. Benchmarking. Definició del problema a resoldre. Organització d'equips. Estudi de bones pràctiques
2.2. Divergència - Convergència d'idees. Generació d'idees. Selecció d'idees
2.3. Prototipatge amb usuari

3. Introducció a la Gestió de la Innovació

3.1. Conceptes bàsics i esquema general de la innovació
3.2. Introducció a la planificació i execució de la innovació
3.3. Introducció a l'explotació de les innovacions internes i ajudes a la innovació
3.4. Introducció a la comercialització de la innovació.

4. Innovació en producte orientada al mercat

4.1. Una visió transversal d'aproximació al mercat
4.2. Com detectar i estructurar les oportunitats. Les tres esferes del coneixement aplicat
4.3. Com explotar les oportunitats. El puzle d'oportunitat. El projecte, les fases, eines i l'oportunitat
4.4. Com estructurar noves categories de producte i servei. L'eina Knowledge Stock

5. La filosofia d'Innovació des del mercat

5.1. L'orientació al mercat com a factor d'èxit en el procés d'innovació
5.2. La importància per a l'empresa d'entendre al client
5.3. Les conseqüències de la manca d'orientació al mercat
5.4. El concepte de 'insight' del client i mètodes habituals per descobrir nous 'insights' del client
5.5. Eines etnogràfiques per entendre què volen els clients
5.6. L'observació com a nou enfocament per descobrir 'insights' i detectar noves necessitats del client
5.7. Metodologies concretes d'observació

Activitats d'aprenentatge

Aprenentatge dirigit



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.

 Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot

proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Sessions teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en

l'assignatura

Aprenentatge autònom

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula 20%

SE2. Treballs individuals i/o en grup 20%

SE3. Exposicions 20%

SE4. Seminaris 40%
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