
      

 
8008 - Jornades especialitzades en Emprenedoria i 

Innovació 
 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre:Primer - Segon - Tercer 
Crèdits ECTS: 5 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Aleksander Kucel 
Professorat de teoria: Dr. Aleksander Kucel i Jordi Arrufí 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

Familiaritzar-se amb les claus del nou paradigma 
econòmic de l'anomenada 4a revolució industrial, 
les seves principals tecnologies i canvis socials. 
Comprendre com les tecnologies digitals estan 
transformant la cadena de valor de les indústries i 
donant lloc a nous models de negoci. 
Conèixer quin paper juguen les anomenades 
ciutats tecnològiques (o ecosistemes d'innovació) 
en el desenvolupament de la 4a revolució 
industrial. 
Familiaritzar-se amb les eines col·laboratives entre 
dos agendes clau dels ecosistemes d'innovació 
(grans corporacions i startups)   

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 

 

 

 



      

• CG2.- Aplicar eines i metodologies que facilitin 
el pensament creatiu i innovador en situacions 
quotidianes vinculades a l'entorn empresarial 

• CG3- Analitzar entorns empresarials, locals i 
globals, per detectar noves oportunitats de 
mercat que es poden transformar en productes 
comercials 

• CG4- Gestionar estratègicament els processos 
d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a 
l'aplicació podent alinear recursos, capacitats i 
habilitats per implementar-los 

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT1.- Comunicar en anglès idees i projectes 
empresarials de manera efectiva, clara, 
aplicant capacitat de síntesi  

• 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 

• CE3.- Aplicar intel·ligència competitiva per 
detectar signes de canvi, analitzar tendències, 
reaccions i estratègies dels competidors 
actuals i/o potencials.  

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

 

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 

• Classes magistrals: Sessions presencials o en 
streaming, tant a les aules de la universitat com 
en el marc d'una altra institució, en què un o 
diversos especialistes presenten les seves 
experiències o projectes als estudiants. 

 
Autoaprenentatge • Resolució d'exercicis i problemes: Activitat 

no presencial dedicada a la resolució 
d'exercicis pràctics a partir de les dades 
facilitades pel professor 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

El SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 30% 

El SE2. Assistència i participació en les Sessions d'Experiència - 30% 

El SE3.  Activitat final individual o col·lectiu - 40% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Introducció al paradigma de la 4a evolució Revolució Industrial. Visió general de 

les tecnologies de la 4a Revolució industrial: Big Data, IoT, Blockchain, 5G, 
robòtica, drons, transport autònom, intel·ligència artificial, impressió 3D...  

2. Aplicació de les tecnologies de la 4a revolució industrial en els principals sectors.  
3. Visió general dels canvis demogràfics i socioeconòmics en l'era digital; Visió 

general de les disrupcions que les tecnologies digitals estan portant als negocis: 
evolució del producte al servei, hipopersonalització, apoderament del client, P2P, 
economia col·laborativa, etc.; Anàlisi de les disrupcions digitals en els principals 
sectors.  

4. Visita al Innovation hub d'Avanade, un showroom de tecnologies digitals 
aplicades. 

5. Claus per al desenvolupament d'ecosistemes d'startups i innovació; Anàlisi de 
l'ecosistema d'innovació de Barcelona.  

6. Visita a una selecció de startups expositores de 4YFN; assistència a Pitching 
Sessions Sessions de startups; Assistència a les sessions de contingut previstes 
en els escenaris.  

7. Anàlisi dels diferents models de corporate venturing, entesos com a models 
d'innovació basats en la col·laboració de la corporació – startup: scouting 
missions, hackhatons, excubators, incubators, accelerators, corporate venture 
capial, acquisitions...  

8. Visita a les instal·lacions del centre de negocis base digital Pier01; Presentació 
del treball final realitzat com a resposta a un repte exposat per startups 
vinculades a la plataforma de negoci 4YFN (MWCB).  

 



      

6.- Recursos didàctics 
 
Bibliografia bàsica: 
 
Prats, J., Amigó, P., Ametller, X., & Batlle, A. (2017). Corporate venturing: Achieving 
profitable growth through startups. IESE Mobile World Capital Barcelona. 
 
Siebel, T. M. (2019). Digital transformation: survive and thrive in an era of mass 
extinction. RosettaBooks. 
      
Mazzone, D. M. (2014). Digital or death: digital transformation: the only choice for 
business to survive smash and conquer. Smashbox Consulting Inc. 
 
Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: 
How networked markets are transforming the economy and how to make them work 
for you. WW Norton & Company. 
 
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency. 
 
Bibliografia complementària: 
 
Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause 
great firms to fail. Harvard Business Review Press. 
 
Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, 
and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. 
 
Enllaços rellevants: 
 
www.l2inc.com 
www.medium.com 
www.recode.net 
www.theverge.com 
 

 
 
 


