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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Emprenedoria i Innovació 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Enginyeria Mecànica 
 
Curs: 2015 -16 /  2a  
 
Idioma d’impartició:  Català i anglès 
 
Tipus d’assignatura:   Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Xavi Font (font@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Dinamitzar i/o participar en sessions de generació d'idees, i avaluar les seves possibilitats de desenvolupament.  
Presentar, comunicar i defensar idees sorgides de grups de treball multidisciplinars.  
Plantejar decisions estratègiques relacionades amb un projecte de negoci, basades en la correcta diagnosi de 
l'entorn competitiu. Descriure el model de negoci.  
Realitzar un estudi de mercat per verificar possibles hipòtesis del model de negoci desenvolupat.  
Descriure l'estructura general d'un pla d'empresa i desenvolupar parcialment aquest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
 
 
 
Competències genèriques: 
 
CB.4. Que l’estudiant pugui transmetre la informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat 
com no especialitzat. 
 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 30% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 10 10% 
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  60 60% 



 

 
Continguts 

Els processos d’emprenedoria i innovació :  Dedicació:  Grup Gran/Teoria:4  
Aprenentatge autònom:6  
 

Descripció El procés d'innovació  
El procés d'emprenedoria  
Model d'emprenedoria territorial (a la Fundació Tecnocampus) i serveis de suport 
a la innovació  
Les habilitats d'un emprenedor/Innovador  
 

Activitats vinculades 1,2,6  
 

 
Reflexió estratègica i innovació:  Dedicació:  Grup Gran/Teoria:4  

Aprenentatge autònom:4  
 

Descripció Anàlisi de l'entorn. PEST  
L'organització innovadora  
Avantatges de les TIC en noves oportunitats de negoci  
Els intangibles  
 

Activitats vinculades 1, 2, 3, 6  
 

 
Tècniques de creativitat:  Dedicació:  Grup Gran/Teoria:4  

Aprenentatge autònom:6  
 

Descripció Generació d'idees i tècniques de creativitat  
 

Activitats vinculades 2,3,5 i 6 
 
 

 
Models de negoci:  Dedicació:  Grup Gran/Teoria: 8  

Aprenentatge autòn.: 16  
 

Descripció Els models de negoci.  
Estudi de models de negoci específics.  
Estudi de casos  
 
 

Activitats vinculades  
 
 
 

 
El pla de negoci:  Dedicació:  Grup Gran/Teoria: 10  

Aprenentatge autòn.: 18  
 

Descripció Descripció general del pla de negoci  
Estructura del pla de negoci.  
Àrea de Màrqueting. Investigació de Mercats.  
Àrea Econòmica i Financera  
Aspectes de Comunicació 
 
 
 

Activitats vinculades 2,3,4,5 i 6  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Planificació d’activitats  

Act1.- VISITA A L'ÀREA D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 
de la Fundació Tecnocampus  
 

Dedicació: Grup Gran/Teoria: 
Aprenentatge autònom:2 

Descripció general Visita a l’àrea d’emprenedoria i innovació de la Fundació  
Material de suport Documentació Activitat  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

2 % de la Qualificació final  

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Conèixer les oportunitats que la Fundació Tecnocampus ofereix a estudiants i 
emprenedors. 

 
 

Act2.- LLIURAMENT EXERCICIS LABORATORI  Dedicació: Grup Petit/Laboratori:10  
Aprenentatge autònom:10 

Descripció general Realització de sessions pràctiques per ajudar a la correcta execució de les diferents 
vessants que l’assignatura tracta.  

Material de suport Documentació a l’inicia cada sessió  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

20 % de la Qualificació final  

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Utilitzar Google Drive i Forms per a desenvolupar un model de negoci canvas i un 
qüestionari que es podrà enviar o bé incrustar en una plana web (Google Sites). 
Analitzar els resultats de la Investigació de mercats a través de software (RStudio) 
 

 
 

Act3.- DESENVOLUPAR PARCIALMENT UN PLA DE 
NEGOCI  

Dedicació: Grup Gran/Teoria: 
Grup Petit/Laboratori:2  
Aprenentatge autònom:6 

Descripció general Desenvolupar parcialment un pla de negoci. Haurà d’incloure un resum executiu, la 
descripció del concepte de negoci, el model de negoci proposat (BMC), la part de 
màrqueting la viabilitat econòmica i conclusions.  

Material de suport Documentació de l’activitat.  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

20 % de la Qualificació final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Desenvolupar parcialment un Pla de Negoci on es visualitza la proposició de valor 
que s'ofereix i com s'articula. 
 
 

 
 

Act4.- INVESTIGACIÓ DE MERCATS  Dedicació: Grup Gran/Teoria: 
Grup Petit/Laboratori:2  
Aprenentatge autònom:6 

Descripció general Realitzar un estudi de mercat sobre algun objectiu rellevant i vinculat amb el projecte 
de negoci que es desenvolupa  

Material de suport Documentació de l’activitat.  
Google Drive/Forms, Google Sites, RStudio  

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

20 % de la Qualificació final  
Cal lliurar el document amb el desenvolupament de l’estudi.  
Important: La documentació s’ha de lliurar en format electrònic i en format imprès. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Definir els objectius de l’estudi, dissenyar el qüestionari, obtenir i analitzar les dades 
per a donar unes conclusions que ajudin a resoldre l’objectiu plantejat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Act5.- COMUNICACIÓ DEL NEGOCI  Dedicació: Grup Gran/Teoria: 
Grup Petit/Laboratori:2  
Aprenentatge autònom:6 

Descripció general Realitzar un procés de comunicació de la proposta de negoci. Aquest procés ha de 
contenir: a) un format breu tipus “elevator pitch”; b) un format gràfic tipus tríptic, flyer 
i/o web i finalment c) una exposició davant de tribunal 

Material de suport Documentació de l’activitat.  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

20 % de la Qualificació final  
Cal lliurar el document amb el guió de l’speech. Un dels integrants del grup haurà de 
procedir a fer l’elevator pitch en 1 minut de temps.  
Cal lliurar el tríptic o flyer.  
Cal lliurar l’exposició i desenvolupar-la davant del tribunal. El temps de l’exposició es 
determinarà a l’inici del curs (habitualment uns 10 minuts)  
Important: La documentació s’ha de lliurar en format electrònic i en format imprès. . 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:  
Comunicar breument i de forma concisa el més important i rellevant.  
Utilitzar diferents mecanismes per a transmetre el projecte de negoci.  
Planificar una exposició i defensar-la. 

 
 

Act6.- PROVA - QÜESTIONARI  Dedicació: Grup Gran/Teoria:2  
Aprenentatge autònom:2 

Descripció general Una prova escrita per a la resolució de preguntes i/o problemes associats als 
continguts de l’assignatura 

Material de suport Enunciat 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

18 % de la Qualificació final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:  
 
 
 
 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

 
La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats  
ACTIVITAT PES  
 
Activitat 1  2%  
Activitat 2  20%  
Activitat 3  20%  
Activitat 4  20%  
Activitat 5  20%  
Activitat 6  18% 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Les activitats 1 i 2 no es podran recuperar. Es fan in situ en la Fundació i/o laboratoris.  
Les activitats 3, 4 i 5 són activitats que es poden desenvolupar en grup i es poden recuperar (en cas d’estar 
suspesa l’activitat)  
L’activitat 6 es pot recuperar  
Important: Únicament es pot recuperar si s’han lliura’t totes i cadascuna de les activitats. 
 
 

 
Metodologia docent 

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a 
discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i 
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en 
grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no 
apareixen reflectides a la llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu 
assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre 
la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el 
sistema de qualificació abans indicat.  



 

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes 
teòrics seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es 
donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s’espera que aquestes s’allarguin 
des del punt de vista temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les 
hagin de finalitzar durant el temps d’aprenentatge autònom.  
Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional 
que l’ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori. 
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