
      

 
8007 – La vida de l’emprenedor 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Anual 
Crèdits ECTS: 5 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Marian Buil Fabregà 
Professor de teoria: Dr. Marian Buil Fabregà 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

Aquest mòdul introdueix l'estudiant en l'àmbit de la 
creació d'empreses (Emprenedoria) o l'emprenedoria 
dins de les empreses existents (Corporate 
Entrepreneurship) des del punt de vista de la part 
més personal de l'emprenedor.  

Aborda quines qualitats i habilitats ha de treballar 
l'emprenedor i com s'han de preparar per afrontar 
aquest repte personal i professional, a través de les 
experiències d'altres emprenedors i la participacióen 
reptes.  

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 

• 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 

• 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 

• CT1.- Ser resolutiu en contextos globalitzats. 
• CT2.- Adaptar-se a noves situacions. 
• CT4.- Comunicar-se amb béns per via oral i 

escrita en català, castellà i anglès.  
• CT7.- Tenir un raonament autònom amb 

distància crítica sobre qüestions controvertides o 
qüestions en compliment d'opinions divergents.  

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE1.- Analitzar el negoci empresarial des de 
contextos multidisciplinaris per detectar noves 
oportunitats de mercat que es puguin transformar 
en productes comercials. 

• CE2.- Gestionar estratègicament els processos 
d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a 
l'aplicació podent alinear recursos, capacitats i 
habilitats per implementar-los  

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

• CE7.- Saber aplicar i adaptar els coneixements i 
experiències de l'emprenedoria per afrontar com 
a expert la creació de noves oportunitats de 
mercat.  

• CE8.- Aplicar l'emprenedoria i la cultura 
propensos a la innovació en les organitzacions. 

• CE11.- Identificar i/o crear noves oportunitats de 
negoci dissenyant l'estratègia global de fer 
créixer la idea de negoci.  

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 donen 
suport a les classes presencials.   



      

 

• Conferències: Sessions presencials o en 
streaming, tant a l'aula de la universitat com en el 
marc d'una institució d'alta, en què un o diversos 
especialistes exposen experiències o projectes 
als estudiants. 

• Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que 
inclou continguts i demostracions dels eixos 
temàtics dels temes. Aquestes càpsules 
s'integren en l'estructura de l'assignatura i 
serveixen als estudiants per revisar abans d'hora 
però volen les idees o propostes que el professor 
necessita per destacar de les classes.  

 
Aprenentatge orientat • 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 

 
Autoaprenentatge 

• 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. Perfil emprenedor, equip i resolució de reptes: Definir el perfil 
emprenedor de l'estudiant, compondre un equip multidisciplinari per resoldre 
un repte concret. - 20% 

El SE2. Social Science Index (SSI): prova de l'augment de les SSI per 
millorar la xarxa de contactes de l'emprenedor en tot el tema - 20% 

El SE3. Presentacions en equip: Presentacions a classe d'articles científics 
sobre la matèria a tractar en les sessions i / o temes de rellevància en 
l'emprenedoria i / o la intraemem emprenedoria. - 30% 

Se4. Infografia final: cada alumne ha de realitzar individualment una 
infografia final sobre l'aportació de cada emprenedor al seu projecte personal 
i professional. - 30% 

Recuperació de l'assignatura: Els estudiants que no assisteixin a les sessions 
d'emprenedors, han de desenvolupar el treball final amb la selecció d'emprenedors 
als quals tenen accés per entrevistar i desenvolupar el contingut de l'obra. En 
aquest cas, es penalitzarà el 20% de la nota final a aquells alumnes que no han 
assistit a cap sessió i amb un 10% als que han assistit al 50% de les sessions.  



      

 

Els estudiants que no presentin les activitats d'avaluació en la data proposada o 
suspengui l'assignatura, podran recuperar l'assignatura durant tot el màster amb 
data límit de l'1 de juliol. En aquest cas, tindran una penalització del 20% sobre la 
nota final.  

Important: Totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requisits previstos 
es consideren "no lliurades". Les dates de venciment de les ponències i 
presentacions indicaran el primer dia de classe de cadascuna de les assignatures.  

 
5.- Continguts de l´assignatura 
 

Session 1: Basic concepts in the life of an entrepreneur. 
Things to know if you want to be a successful entrepreneur. Your entrepreneurial 
profile.  

Session 2: Entrepreneurial Challenge Workshop. 
Put the basics concepts in the life of an entrepreneur into practice.  

Session 3: Networking and LinkedIn for Entrepreneurs. Workshop on how to design 
your LinkedIn as an entrepreneur.  

Session 4: Early stage Entrepreneurs  

Session 5: Entrepreneurship and Sustainability (Sustainable Development Goals - 
SDGs)  
Cooperativism entrepreneur  

Session 6: Green and Social Entrepreneurs  

Session 7: Entrepreneurship and Gender: Women entrepreneurs  
Women Entrepreneurs  

Session 8: Entrepreneurship and Growth  
Entrepreneurs in their growth stage  

6.- Recursos didàctics 
 
Referències: 
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