
      

 

8002 - Gestió Emprenedora 
 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Primer 
Crèdits ECTS: 4 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Giovanni Giusti 
Professor de Teoria i Seminaris: Dr. Pablo Migliorini i Dr. Giovanni Giusti 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar 
als estudiants una visió de la definició estratègica 
d'un projecte empresarial.  
L'estudiant adquirirà habilitats bàsiques i capacitats 
decidides per afrontar els riscos causats pels 
canvis en l'entorn que afecten l'empresa i els 
processos d'innovació. L'estudiant definirà el marc 
estratègic del seu projecte emprenedor. 

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 

• CB3.- Que els estudiants siguin capaços 
d'integrar coneixements i afrontar la 
complexitat de fer judicis basats en informació 
incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre 
les responsabilitats socials i ètiques vinculades 
a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 

• 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 

 
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 

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

• CE4.- Dissenyar i implementar amb èxit 
projectes i plans de gestió d'R+D i innovació a 
nivell empresarial 

• 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 
 
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 vinculades 
a les sessions presencials de l'assignatura que 
permeten oferir una perspectiva pràctica de 
l'assignatura i en què la participació dels 
estudiants és clau 

• Casos 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 autònim 

• Investigació i lectura crítica d'articles: Els 
estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball 
que desenvoluparan, seguint les fases de la 
metodologia de recerca, entre les quals la 
lectura crítica d'articles. 

• 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.  Assistència - 20% 

El SE2. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 20% 

El SE3. Seminaris - 60% 

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

1.1. Oportunitat de negoci vs Oportunitat de negoci Oportunitat d'inversió 
1.2. Escalabilitat d'un negoci 
1.3. Dimensionament quantitatiu i qualitatiu d'un mercat 
1.4. Segmentació i comportament d'un client 
1.5. Atracció de clients: cicle de conversió 
1.6. Relació amb el client: contractació vs fidelització 

 
2. Proposta de valor 

2.1. Concepte de valor 
2.2. Estratègia de Blue Ocean 
2.3. Proposta de valor 
2.4. Posicionament estratègic i posicionament mapa 
2.5. Mapa de valor. 

 
3. Model de negoci 

3.1. Estructura bàsica del model: renda, cost i marge 
3.2. Preus 
3.3. Estratègies de preus 

 
4. Proposta de Valor i Teoria de Jocs 
5. Eines per a la mida del mercat i l'anàlisi de la competència 

5.1. Exercicis pràctics per a la definició i segmentació del mercat. 
5.2. Investigació de mercat per poder definir i segmentar el mercat 



      

6.- Recursos didàctics 
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