
      

 
8001 - Innovació, Emprenedoria i Gestió Estratègica 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Primer 
Crèdits ECTS: 6 
Coordinador de l’assignatura: Dr. Valeria Bernardo 
Professorat de teoria: Dr. Valeria Bernardo i Dr. Ismael Hernández 
Professorat de seminaris: Dr. Giovanni Giusti 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

L'objectiu general és proporcionar una visió 
holística de la innovació i adquirir els coneixements 
bàsics, habilitats i competències per desenvolupar 
projectes empresarials innovadors des de la 
creació fins a la comercialització a través del treball 
col·laboratiu i eines innovadores 

2.- Competències 
 
2.1.- Competències bàsiques • CB1.- Posseir i comprendre coneixements que 

proporcionin una base o oportunitat per ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació 
d'idees, sovint en un context de recerca 

• CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
coneixements adquirits i la seva capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc 
coneguts en contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d'estudi 

• CB4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar 
les seves conclusions i els últims coneixements 
i raons que els sustenten a audiències 
especialitzades i no especialitzades d'una 
manera clara i inequívoca 

• CB5.- Que els estudiants tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar 
estudiant d'una manera que serà en gran part 
autodirigida o autònoma 



      

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT2.- Liderar un equip i treballar equips 
multidisciplinaris, participar activament en 
tasques i negociar davant d'opinions 
discrepades fins que s'assoleixin posicions de 
consens  

• CT3.- Reconèixer la diversitat de punts de 
vista, entendre la multiculturalitat i poder donar 
a conèixer les opinions en compliment 
d'opinions divergents 

• TC4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les 
desigualtats de gènere per dissenyar solucions 

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE1.- Planificar i gestionar esdeveniments, 
seminaris i congressos relacionats amb temes 
innovadors d'emprenedoria i creació 
d'empreses  

• CE2.- Aplicar eines de planificació i control per 
a projectes emprenedors de caràcter local o 
internacional i en entorns reals i virtuals  

• CE7.- Saber aplicar i adaptar la tecnologia per 
a la creació de projectes emprenedors. 

• CE9.- Integrar un projecte innovador en una o 
diverses parts o processos d'una organització 
existent per millorar la seva competitivitat 

 

3.- Metodologia de treball 

La metodologia de treball es combinarà de manera basada en l'experiència en 
teories i metodologies en relació amb la creativitat i la innovació, la seva aplicació en 
els diferents àmbits personals, socials i especialment organitzats. Aquesta 
metodologia d'experiència es combinarà amb dinàmiques i exercicis pràctics per 
conèixer els detalls de la implementació d'aquests enfocaments a la innovació i la 
creativitat. 

 
Sessions teòriques • Classe magistral: Sessions de classe 

d'exposició basades en l'explicació del 
professor en què assisteixen tots els alumnes 
matriculats en l'assignatura 

• Presentacions: Formats multimèdia que 
admeten classes presencials 

 

 



      

 
Aprenentatge orientat 

• Seminaris: Format presencial en grups de 
treball reduïts. Es tracta de sessions 
presencials de l'assignatura que permeten 
oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i 
en què la participació dels estudiants és clau 

• Discussions i fòrums: Converses presencials 
o en línia, en funció dels objectius que 
persegueixi el professor responsable de 
l'assignatura. Les discussions tenen data d'inici 
i de finalització i són dinamitzades pel professor 

• Cas d'estudi : Dinàmica que parteix de l'estudi 
d'un cas que serveixi per contextualitzar 
l'alumne en una situació particular, el professor 
pot proposar diferents activitats, tant a nivell 
individual com en grup, entre els seus alumnes 

 
Aprenentatge autònom 

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

• Tutoria no presencial: per a la qual l'estudiant 
disposarà de recursos telemàtics com el correu 
electrònic i els recursos intranet d'ESCSET 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

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

El SE2.  Llocs de treball individuals i/o col·lectius - 20% 

El SE3.  Exposicions - 20% 

Se4.  Seminaris - 40% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Introducció a l'assignatura 

1.1. Introducció 
1.2. El concepte d'Innovació 
1.3. Diferència entre millora i innovació 
1.4. Tipus d'innovació 
1.5. Preparació de l'organització per a la innovació 
1.6. Innovació permanent i forces de canvi en les organitzacions 
   
 
 
 



      

2. L'esquema global d'innovació 
2.1. Desenvolupament de les fases del sistema de gestió de la innovació 
2.2. Detectar i estructurar oportunitats 

2.2.1. Vigilància tecnològica 
2.2.2. Prospectiva tecnològica 
2.2.3. Test 

 
3. El "Design Thinking" 

3.1. Metodologia 
3.2. El concepte de "percepció" del client i els mètodes comuns per enfosquir 

noves "idees"    
3.3. Intervenció real: 

3.3.1. Definició del problema a resoldre 
3.3.2. Eliminació d'idees 
3.3.3. Generar noves oportunitats a partir d'idees 

 
4. Generació i avaluació d'idees 

4.1. Tècniques de pluja d'idees 
4.2. Tècniques d'avaluació d'idees utilitzades en organitzacions 
4.3. Criteris d'avaluació d'idea: targetes d'avaluació d'idea 
4.4. Cartera de projectes d'innovació en l'organització 

 
5. Planificació de projectes 

5.1. Definició del projecte: abast, objectius 
5.2. Pla de Projectes d'Innovació Empresarial 
5.3. Estructura del desglossament del treball: 

5.3.1. Desglossament del projecte en tasques 
5.3.2. Calendari i pressupost del projecte d'innovació 

5.4. Riscos associats a projectes d'innovació 
5.4.1. Avaluació de riscos 
5.4.2. Pla de resposta 

 
6. Màrqueting integral d'innovació 

6.1. Conceptes financers: corba de recuperació 
6.2. Propietat industrial i intel·lectual 
6.3. Explotació d'innovacions: cessió, llicència 
6.4. Sistema d'indicadors d'innovació en organitzacions 

 
6.- Recursos didàctics 
 
Referències: 
Cornella, Alfons (2019) Cómo innovar: ... sin ser Google. Profit. 
Olivella, Jordi (2020) Gestión eficiente de proyectos de innovación. Profit.  
 
Goffin, Keith and Mitchell, Rick (2016) Innovation Management: Effective Strategy 
and Implementation.  
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Micheli, P., Wilner, S. J., Bhatti, S. H., Mura, M., & Beverland, M. B. (2019). Doing 
design thinking: Conceptual review, synthesis, and research agenda. Journal of 
Product Innovation Management, 36(2), 124-148. 
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