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Guia docent
240506 - 240506 - Emprenedoria

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Gema Calleja

Altres: Ivan Argiles Paris

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
2. Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Transversals:
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classe magistral: Classes expositives i participatives
- Estudi de casos en classes pràctiques

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Desenvolupar les competències necessàries per a que l'alumnat pensi i actuí com un emprenedor, i es pugui plantejar qüestions i sigui
capaç de resoldre-les. S'ajudarà a l'alumnat a desenvolupar unes competències per posar en marxa un negoci i sabent que des del
principi està creant una organització amb persones i cultura.

Objectius específics:

1. Identificar les competències de cada alumne per saber quines millorar per poder ser un bon emprenedor o emprenedora
2. Definir bé la idea i el model de negoci
3. Com estructurar bé un business plan i pautes d'actuació.
4. On buscar un finançament. Reconèixer models de negoci i poder determinar quina és la diferenciació més adequada.
5. Alinear organització, cultura, persones i negoci
6. Poder afrontar diferents escenaris en la posta en marxa de negocis.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

1. Qui pot ser emprenedor?

Descripció:
Es important saber qui pot ser emprenedor i de quin tipus hi ha. Cal diferenciar entre empresari, emprenedor i professional.
Cercarem les habilitats dels alumnes en aquest aspecte.

Objectius específics:
1, 6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 1h

2. La concepció de la idea: Missió i visió del projecte

Descripció:
Es treballa la idea de negoci i la seva viabilitat. Com identificar idees bones de les dolentes . Com crear un bon model de negoci.

Objectius específics:
1, 2, 6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 1h

3. Tria de socis. Equip promotor

Descripció:
És una de les parts més importants, la tria dels companys de viatge. Es tracta que l'alumne es pugui respondre preguntes com
què busquem en un soci? Perquè ell i no un altre? Aporta quelcom a l'empresa?

Objectius específics:
1,5,6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 1h
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4. El pla de negoci

Descripció:
És la part més tècnica de l'assignatura, doncs li hem de donar forma documental i verídica de les nostres hipòtesis de negoci. Es
tractarà de crear les bases per crear un full de ruta. Inclou el pla de marketing com el financer

Objectius específics:
1,2,3,6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 6h

5. On buscar finançament

Descripció:
La cerca de finançament no és fàcil doncs molts cops el que s'està venent és una idea. Ensenyarem com vendre la idea i qui és
susceptible de deixar diners. També s'aprendrà en com buscar finançament en institucions públiques.

Objectius específics:
1,4,6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 1h

6. Tria de personal per gestionar la cultura

Descripció:
Es com gestionar la cultura: Tema orientat en com fomentar una bona cultura des d'un principi i quin tipus de persones volem
dins l'empresa.

Objectius específics:
1,5,6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 1h
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7. Posada en marxa. Tràmits legals i altres

Descripció:
Es la part més pràctica de tot el procés. Les primeres passes son determinants.

Objectius específics:
1,2,3,4,5,6

Activitats vinculades:
6

Dedicació: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 1h

ACTIVITATS

CASOS PRÀCTICS

Descripció:
Es faran varies sessions de discusió de casos. El cas serà generalista i l'alumnat haurà de posar en pràctica els coneixement i
competències adquirides durant tot el curs per tal de resoldre una problemàtica empresarial. Es desenvoluparà integrament a
classe.

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Una setmana abans de cada sessió de pràctiques es penjarà el cas a l'Atenea.

Lliurament:
Es lliurarà el mateix dia de la sessió. Imprescindible portar el cas per poder participar.

Dedicació: 18h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Aprenentatge autònom: 10h

CLASSES MAGISTRALS

Descripció:
Exposició del continguts per part del professor mitjançant exemples i articles de premsa o altres.

Es pot considerar xerrades específiques a nivell teòric d'algun directiu en el transcurs de la sessió

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Material disponible a ATENEA abans de la classe

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 18h
Aprenentatge autònom: 10h
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PRESENTACIÓ TREBALL

Descripció:
Els alumnes hauran de presentar en 10 minuts com si fos una presentació per a inversors.

Objectius específics:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Material de l'assignatura i bibliografia recomanada

Lliurament:
Presentació oral a classe amb un Power Point

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 18h

EXAMEN FINAL

Descripció:
L'alumne haurà de resoldre un cas que podrà abordar alguns dels problemes sorgits a classe.

Objectius específics:
Avaluar el nivell d'adquisició dels continguts i competències de l'assignatura.

Material:
L'alumne podrà portar els apunts i el material que consideri necessari.

Lliurament:
Resolució de l'examen

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

· 25% nota del treball 1
· 25% nota del treball 2
· 50% nota examen final

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es comunicaran a inici de curs
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