
      

 
8011 - Treball Final de Màster (TFM) 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Primer - Segon - Tercer (Anual) 
Crèdits ECTS: 15 
Coordinador de l'assignatura : Dr. Francesc Ribas 
Professorat de teoria: Dr. Francesc Ribas, Dra. Dolors Celma i Dr. Aleksander 
Kucel 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

Dissenyar el pla de negoci i la viabilitat d'un projecte 
empresarial innovador a través de l'aplicació i 
desenvolupament de la recerca empírica: aproximació 
al problema, recerca d'informació, anàlisi dels resultats 
i presentació i defensa del projecte de recerca. 

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 

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

• CG1.- Tenir un raonament autònom amb distància 
crítica en temes o qüestions empresarials i 
aplicació d'idees innovadores  

• 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 

• 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  



      

• 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  

• CE5.- Saber reconèixer i utilitzar tots els recursos 
financers disponibles a disposició dels 
emprenedors 

• CE6.- Utilitzar sistemes avançats d'informació 
financera per donar suport a la presa de decisions 
empresarials  

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

• CE8.- Promoure el capital relacional mitjançant la 
creació de xarxes socials i la incorporació de les 
existents per tal d'aprofitar al màxim en el 
desenvolupament i aplicació de la seva idea de 
negoci 

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

• CE10.- Dissenyar processos operatius innovadors 
que fan més eficients els processos actuals de les 
empreses 

• CE11.-Aplicar metodologies científiques per 
dissenyar models de negoci innovadors 

• CE12- Desenvolupar un Pla de Negoci amb 
components innovadors tant per a start-ups com 
per a start-ups. 

3.- Metodologia de treball 

• Interacció / Iteració: Assoliment d'un aprenentatge a través d'una proposta 
de treball autònom, amb supervisió per part del professor (tutors) durant un 
període determinat.  

• Tutoria: Assistència a les reunions amb tutors per al seguiment i 
recomanació sobre els continguts, fonts i aspectes de la recerca. 

• Validació: Realitzar presentacions orals davant d'un jurat amb l'ajuda de 
suports electrònics  

• TIC: Ús de bases de dades, recursos informàtics i audiovisuals de la 
biblioteca 



      

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

SE1.  Pista de Seguiment (1a) - 10% 

SE2.  Pista de Seguiment (2a) - 10% 

SE3.  Pista Final - 20% 

SE4.  Activitats individuals - 20% 

SE5. Memòria Final (Pla d'Empresa) - 40% 

5.- Continguts de l´assignatura 

Primer 
Trimestre 

Producte/Servei Explica el producte/servei en resum 

Mercat 

Definició i dimensionament del mercat. Aquest element 
inclou:  

a) Dimensionament quantitatiu: mida del mercat. 
En aquest punt, les fonts de dades consultades 
s'han d'incloure 

b) Dimensionament qualitatiu: segmentació del 
mercat objectiu i característiques. 

ID de client Identificació del client objectiu i les seves principals 
característiques. 

Proposta de 
valor 

En aquest punt s'identificarà el problema/necessitat que 
resolgui/cobreixi la proposta de valor presentada. Això 
també hauria d'incloure l'anàlisi de la competència i els 
avantatges competitius de la proposta. 

Segon 
Trimestre 

Model 
d'ingressos 

Establir un primer model d'ingressos de la proposta.  
El model d'ingressos ha d'incloure:  

1. Un exemple d'ingressos unitaris 
2. Identificació de les palanques de creixement 

del negoci. 

Pla de 
Màrqueting 

Explicació sobre el pla de màrqueting de 
producte/servei presentat. Aquest pla ha d'incloure:  

a) Definició del producte/servei 
b) Estratègia de preus 
c) Barreja de canals 

En el cas de TFM - App és obligatori identificar 
l'estratègia de màrqueting en línia establerta (canals, 
costos d'adquisició, ràtios de conversió...) de forma 
real. És obligatori detallar el cost de  Marketing Plan. 

Pla de Vendes 

Explicació sobre el model de vendes a executar. En 
aquest punt és obligatori detallar:  

a) Estructura de l'equip comercial 
b) Cost comercial 
c) Projecció temporal de vendes 



      

Pla 
d'Operacions 

Identificar clarament els processos bàsics del projecte.   
Processos de micro i macros 

Tercer 
Trimestre 

Pla Financer i 
Projecció 
d'Ingressos 

El pla financer ha d'incloure: 
a) Ingressos i costos 
b) Resultats i guanys 
c) Pla d'inversió 
d) Projecció de fluxos d'efectiu 
e) Anàlisi de ràtios economicofinanceres 

(viabilitat) 
f) Necessitat de capital 
g) Identificació de palanques de creixement. 

Pla de  de 
llançament 

Explicació detallada de les accions del pla de 
llançament del projecte durant els primers sis mesos. 
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