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1.- Objectius 

 
Objectius de aprenentatge 
generales de l’assignatura 

• Conèixer el procés d'internacionalització de 
l'empresa com a eina estratègica fonamental 
per a l'empresa 

• Distingir els diferents models d'entrada d'una 
empresa en nous mercats 

• Seleccionar les variables d'internacionalització 
que més s'ajusten a l'estratègia i les capacitats 
de l'empresa 

• L'apreciació dels valors i característiques de 
l'emprenedor. 

• L'autoavaluació i el descobriment de les noves 
facetes de relacions interactives i el seu paper 
en la funció emprenedora. 

• Aprendre a analitzar l'entorn de l'emprenedor a 
nivell local i global. 

• Aprendre a valorar la innovació i l’emprenedoria 
i el seu paper al món. 

• Comprendre el procés d'iniciativa empresarial 
des de diversos àmbits 

 

 
 
2.- Competències 
 
2.1.-  Competències 
bàsiques 

• CB1.- Posseir i comprendre coneixements que 
aportin una base o oportunitat de 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 dins de contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d'estudi 

• CB3.- Que els estudiants siguin capaços 
d'integrar coneixements i enfrontar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d'una 
informació que, sent 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 coneixements i raons 
últimes que les sustenten a públics 
especialitzats i no especialitzats d'una manera 
clara i sense ambigüitats 

2.2.-  Competències 
transversals 

• CT2.- Adaptar-se a noves situacions 
• CT3.- Seleccionar adequadament informació 

rellevant sobre l'entorn empresarial 
• CT6.- Treballar en equip, participant activament 

en les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins a arribar a posicions de 
consens  

• CT8.- Reconèixer la diversitat de punts de vista i 
ser capaç de donar a conèixer les opinions 
pròpies dins del respecte a les opinions 
divergents 

 

2.3.-  Competències 
específiques 

• CE1.- Analitzar des de contextos 
multidisciplinaris els negocis empresarials amb 
la finalitat de detectar noves oportunitats de 
mercat susceptibles de ser transformades en 
productes comercials 

• CE2.- Gestionar estratègicament els processos 
d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a 
la seva aplicació sent capaç d'alinear recursos, 
capacitats i habilitats per posar-los en pràctica 

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

 

3.- Metodologia de treball 
 
 
Sessions teòriques 

• MD1.Classe magistral: Sessions de classe 
expositives basades en l'explicació del 
professor en la qual assisteixen tots els 
estudiants matriculats en l'assignatura 

• MD3. Presentacions: Formats multimèdia que 
serveixen de suport a les classes presencials 

Aprenentatge dirigit • MD5. Seminaris: Format presencial en petits 
grups de treball. Són sessions lligades a les 
sessions presencials de l'assignatura que 
permeten oferir una perspectiva pràctica de 
l'assignatura i en la qual la participació de 
l'estudiant és clau 

• MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix 
de l'estudi d'un cas que serveix per 
contextualitzar a l'estudiant en una situació en 
concret, el professor pot proposar diferents 
activitats, tant a nivell individual com en grup, 
entre els seus estudiants 



	

Aprenentatge autònom • MD9. Resolució d'exercicis i problemes: 
Activitat no presencial dedicada a la resolució 
d'exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor 

 

La metodologia del curs es basa en presentacions, discussions sobre lectures, casos 
de negoci i vídeos de casos concrets. S'animarà a la participació activa dels participants 
per discutir els exemples i casos plantejats. 

El procediment de treball global es basa en el mètode del cas en el qual cada cas, 
després d'una intensa labor de preparació i discussió en petits grups de treball, és dis-
cutit en Sessió General, sota la direcció de l'Instructor del mateix, utilitzant el Mètode de 
Resolució de Problemes.  

Activitats Formatives: 

• Classes magistrals 

• Treballs en grup 

• Realització d'exercicis i casos pràctics a l'aula 

 
4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
Sistema d’avaluació: 
 
1. Participació i contribució individual en casos 
d'internacionalització 

30% 

2. Anàlisi de grup en internacionalització 30%	
3. Anàlisi individual en internacionalització 40% 

 

 

5.- Continguts 
 
 

Tema 1. El procés d'internacionalització de l'empresa 

Tema 2. Creació de valor mitjançant l'estratègia d'internacionalització 

Tema 3. Selecció de mercats internacionals  

Tema 4. Models d'internacionalització 

Tema 5. Estratègies a la base de la piràmide 

Temi 6. Externalització, outsourcing i offshoring en la internacionalització de 
serveis 

Tema 7. Aliances estratègiques internacionals 
 



	

 
6.- Recursos didàctics 
 
Bibliografia Bàsica 
PAUL VERDIN, NICK VAN HECK. De campeones locales a líderes globales, Gestión 
2000 2007 
 
Bibliografia Recomanada 
AFRICA ARIÑO, PANKAJ GHEMAWAT AND JOAN E. RICART. Creating value through 
International Strategy, Palgrave macmillan 2004. 

DRUCKER, PETER. “Innovation and Entrepreneurship”, Harper Paperbacks, New York. 
2006. 

GRANT, ROBERT M. Contemporary Strategy Analysis, Blackwell business 2002 

JEFFREY J. REUER, AFRICA ARIÑO. Entrepreneurial Alliances, Pearson Education 
2011 

JORDI CANALS.  La internacionalización de la empresa, McGraw-Hill 1994 

JULIO CERVIÑO. Marketing Internacional, Pirámide 2011 

NUENO, PEDRO.“Emprendiendo hacia el 2020”, Editorial Deusto, Bilbao.2009. 

OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for 
visionaries, game changers and challengers. Wiley published 

PANKAJ GHEMAWAT. Estrategia y panorama empresarial, Prentice Hall 2007 

PANKAJ GHEMAWAT.  Redefining global strategy, Harvard Business School 2007 

 


