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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5016 - INNOVACIÓ ESTRATÈGICA

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 6
Professorat: 

Helena M Hernandez Pizarro  <hhernandez@tecnocampus.cat>
Jesús Molina Rodríguez  <jmolina@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Bàsica

B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia.

Específica

E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, 
aplicant idees innovadores i creatives.

E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç 
d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

General

G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el 
pensament.

Transversal

T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.
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T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció

L'assignatura té com objectiu conèixer i analitzar el procés de presa de decisions estratègiques dins del món empresarial.

El curs està estructura en dues parts. La primera part manté l’enfocament empresarial clàssic i proveeix d’eines i metodologia a partir de models teòrics 
propis del negoci. La segona part presenta una visió complementària de la presa de decisions que incorpora models teòrics per a la presa de decisions 
d’altres camps del coneixement: la teoria de jocs i la psicologia cognitiva (a través de l’economia del comportament basat en mètodes holístics).

Es pretén que l’alumne generi habilitat estratègiques i d’innovació, millorant el pensament estratègic i l’esperit emprenedor; que esdevingui capaç  d’aplicar 
estratègies per adaptar l’organització a l’entorn i/o la creació de negoci en sectors emergents.

Resultats d'aprenentatge

Identificar els principals problemes estratègics de l'empresa així com els principis teòrics de teoria de jocs i de microeconomia i la seva aplicació a 
l'estrategia empresarial.

Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

Aplicar coneixements sobre negociació, resolució de conflictes, gestió del temps, intel·ligència emocional, presa de decisions, tècniques d'estudi, 
treball en equip i tècniques de comunicació.

Metodologia de treball

Sessions 
teòriques

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

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

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o 
demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan 
integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes 
vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les 
seves classes

Aprenentatge  
dirigit

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

MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper 
especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una informació específica i ha de 
"jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o viure la situació de 
referència de la dinàmica.

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

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de 
treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les 
quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics 
com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Continguts

PART 1. Visió Clàssica Empresarial

Tema 1

Introducció a la Innovació estratègica

Definició d’estratègia
Nivells d’estratègia
Procés formulació estratègia



Tema 2

Anàlisi de l'entorn

General 
Anàlisi STEEP/PESTEL
Escenaris 

Competitiu 
Mapa del sector
5 Forces de Porter
Stakeholders
Grups estratègics/Mapa de posicionament

Tema 3

Anàlisi intern

Anàlisi de Recursos i capacitats.
Core business, core competences i relació amb les avantatges competitives
Cadena de valor Porter
Cadena de McKinsey

 

PART 2. VISIÓ COMPLEMENTÀRIA: TEORIA DE JOCS I PSICOLOGIA COGNITIVA

1. Economia del Comportament 
1. Introducció a l’economia del comportament
2. La presa de decisions: racionalitat limitada, dos sistemes, heurístics i “prospect theory”
3. L’arquitectura de les decisions: NUDGE
4. Aplicació: motivació i recursos humans

2. Teoria de Jocs 
1. Introducció
2. Jocs Estàtics amb informació completa
3. Jocs seqüencials amb informació completa

Activitats d'aprenentatge

L'assignatura inclou: Classes magistrals, classes pràctiques (amb la possibilitat d'un simulador d'empreses virtual) on els alumnes hauran de realitzar 
exercicis,  discutir a classe casos, articles i temes d’interès per l'assignatura.

Sistema d'avaluació

L'assignatura està formada per dues parts, l'enfoc des de la perspectiva clàssica té un 50% del pes de l'assignatura i la teoria de jocs i del comportament 
l'altre 50%.

La distribució de percentatges per la part 1 és: 

20% l'examen amb una nota mínima de 4 sobre 10.
30% treball de diferents casos  (20% treball individual i en grup i un 10% de la participació a l'aula)

La distribució de percentatges per la part 2 és: 

30% l'examen amb una nota mínima de 4 sobre 10.
20% treball de diferents casos  (10% treball individual i en grup i 10% la participació a l'aula)

Resum

Participació en activitats plantejades dins de l’aula 20 %

Treball en grup + treball individual 30 %

Examen final (consta de 2 parts i cal un mínim de 4 sobre 10 a cada part per fer ponderació amb la 
resta d'avaluació)

50 %

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar:

- Examen Final: 50% (d'aquella part del curs que no s'ha arribat al 4 sobre 10). 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

No es guardaran notes d'avaluació continua de diferents cursos acadèmics.

Recursos

Bàsics
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