
      

 
8025 – Validació del Model de Negoci (Lean Startup Methodology) 

 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs:  Primer 
Trimestre: Tercer 
Crèdits ECTS: 3 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Giovanni Giusti 
Professorat de teoria: Dr. Giovanni Giusti i John Correa  
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

1. Conèixer la metodologia i els passos clau per 
dur a terme un eficaç "MVP" (Producte Mínim 
Viable) Eficàcia del seu producte o servei i provar 
els seus supòsits bàsics. 
2. Realitzar l'MVP del seu propi producte. 
3. Centrant-se en la innovació de productes, 
l'estudiant podrà conèixer i aplicar al seu projecte 
les principals eines de vendes i CRM 
necessària des del llançament comercial del seu 
producte/servei. 

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 



      

 
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  

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

• 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 

 

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 

 
Autoaprenentatge 

• 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 - 10% 

El SE2. Llocs de treball individuals i/o col·lectius - 70% 

El SE3.  Exposicions - 20% 

Treball individual 70% (per projecte): 

1. L'estudiant ha de crear i lliurar el seu MVP complet (Producte Mínim Viable) 
d'eines d'avaluació i proves dels seus supòsits. Les proves s'han de fer en un 
entorn en línia. 

2. L'estudiant ha de presentar la seva pàgina web/plataforma en funcions i amb 
les característiques bàsiques per a les seves proves de mercat. 

Exposicions (20%): 

3. L'estudiant exposarà el seu MVP i Web/Web Platform a classe amb 5 minuts 
disponibles. Es valorarà l'eficàcia de l'explicació davant dels professors. 

Participació a classe (10%): 

4. Ser la primera activitat es va centrar en provar hipòtesis i la segona en l'ús 
d'eines bàsiques de gestió dels primers clients. 

5.- Continguts de l´assignatura 
 

1. Metodologia Lean Startup 
1.1. Build and test assumptions: The experiment phase 
1.2. Measure: Build-measure-learn feedback loop 
1.3. Learn: validated learning 
1.4. Canvas i Lean Methodology 

 



      

 
2. Eines digitals per ajudar a crear el MVP en qualsevol etapa 

2.1. Primera etapa: empatia 

2.2. Segona fase: adherència 

2.3. Tercera etapa: viralitat 

2.4. Quarta fase: ingressos 

2.5. Cinquena etapa: escala 

3. Creació del Producte Mínim Viable (RoadMap  MVP) 
3.1. Característiques MVP, característiques bàsiques i una despesa mínima 
3.2. La web, gestionar clients potencials, etc. Creació app (Quan és necessari?) 
3.3. Taller de desenvolupament de l'MVP de cada alumne 

 
4. Anàlisi digital  

4.1. Basat en dades vs informat per dades 

4.2. Marcs analítics 

4.3. Anàlisis per al vostre negoci específic 

4.4. Tallers pràctics per a la implementació de KPI 

5. Anàlisi de Benkmark per a diferents empreses 

5.1. Comerç electrònic 

5.2. SaaS 

5.3. Aplicació mòbil gratuïta 

5.4. Llocs multimèdia 

5.5. Contingut generat per l'usuari 

5.6. Mercats de doble cara 

 

6. Eines per ajudar a gestionar les primeres vendes 

6.1. Tasques bàsiques de gestió 

6.2. Les eines bàsiques de gestió per a una startup 

6.3. Implementació de les principals eines centrades en el projecte de cada 
estudiant 

 

 



      

 

7. Gestió d'equips petits 

7.1 Lideratge Lean 

7.2 Mètodes àgils 

7.3 Eines per augmentar el rendiment de l'equip 
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