
      

 
8026 - Iniciativa Emprenedora 

 
 
Tipus d'assignatura 

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

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

L'objectiu general és adquirir les habilitats i els 
coneixements necessaris per poder 
desenvolupar el potencial creatiu i innovador, 
alhora que proporcionar les eines necessàries 
per estudiar des de la viabilitat d'una idea de 
negoci fins a la seva comercialització. 

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 

• 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 



      

• 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  

• 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 

• Discussions i fòrums: Converses 
presencials o en línia, en funció dels 
objectius que persegueixi el professor 
responsable de l'assignatura. Els debats són 
dinamitzats pel professor 

• Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què 
cada estudiant té un paper especificat pel 
professor. Com a "rol", tindrà accés a 
informació concreta i haurà de "jugar" les 
seves bases, d'acord amb les regles del joc, 
per resoldre o experimentar la situació de 
referència de la dinàmica 

 
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 la qual l'estudiant 
disposarà de recursos telemàtics com el 
correu electrònic i els recursos d'intranet 
d'ESCSET 

 



      

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

El SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 20% 

El SE2. Llocs de treball individuals i/o col·lectius - 50% 

El SE3. Exposicions - 30% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Prototipatge a l'acció 

1.1. Identificació tipus de prototip 
1.2. Planificació estratègica de prototipat 
1.3. Elecció d'eines de prototipat 
1.4. Plantejament i posada en marxa de prototipatge 

1.4.1. Eines físiques 
1.4.2. Eines digitals 

 
2. Prototipatge físic 

2.1. Coneixement del funcionament de les eines 
2.2. Coneixement sobre materials disponibles 
2.3. Pre-disseny i maneig d'eines 

2.3.1. Impressió 3D 
2.3.2. Gravat i tall làser 

 
3. Prototipatge digital 

3.1. Coneixement de recursos digitals 
3.2. Elecció d'eines per a cada projecte 
3.3. Pràctica web, App, Integracions 
 

4. Explicar el teu prototip a diferents públics 
4.1. Pitch prototip 
4.2. Explicar a un públic expert 
4.3. Explicar a un públic inexpert 
4.4. Anàlisi de resultats 
4.5. Propostes de millora 
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