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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Mercedes Lecha Salvador

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Mercedes.Lecha@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits
Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius
Aprendre a desenvolupar un pla d'empresa a partir d'una idea pròpia.
Trobar oportunitats en un mercat donat a partir del seu estudi i del maneig de tècniques de foment de la
creativitat.
Conèixer els aspectes jurídics i legals essencials de l'àmbit de les empreses.
Explicar com la innovació s'ha convertit en un motor del canvi econòmic i social, i de quina manera
aquesta innovació afecta a la tipologia i les característiques internes i externes de les empreses que es
creen.
Analitzar iniciatives d'èxit i bones pràctiques desenvolupades per emprenedors en l'àmbit de la
comunicació digital.
Estudiar els aspectes gerencials i econòmics bàsics de la gestió empresarial, així com les qüestions
ètiques bàsiques que convé considerar en una empresa.

Competències
Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a lelaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
Demostrar consciència ètica, així com empatia amb lentorn.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i
comunicar-los eficientment.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
1. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
2. Demostrar els coneixements bàsics jurídics i de gestió per comprendre l'estructura de les empreses
dels nous mitjans.
3. Demostrar els coneixements per dirigir equips multidisciplinaris de treball de manera eficient.
4. Demostrar habilitats de lideratge i iniciativa per a la creació d'un projecte d'empresa.
5. Diferenciar allò substancial dallò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
6. Diferenciar les característiques dels treballadors en funció de les seves responsabilitats laborals.
7. Expressar-se amb ordre, fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials de manera oral i
escrita i desplegar una capacitat argumentativa correcta.
8. Planificar i executar treballs en l'àmbit de l'emprenedoria i la creació d'empreses.
9. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
10. Treballar en equip i respectar l'ètica per crear treballs de curs correctes.

Continguts
Atès que està pendent l'assignació del professor titular de l'assignatura, el calendari detallat amb el contingut
de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura.
Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i
pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de
l'assignatura.
En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà de les adaptacions que es
facin en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia
L'assignatura consta d'una part teòrica i una part pràctica que es desenvoluparan de manera presencial.
En les sessions de teoria, es realitzarà una introducció als principals conceptes de l'emprenedoria, que es
complementaran amb lectures obligatòries i recursos digitals.
Posteriorment, es desenvoluparà l'activitat pràctica durant el seminari, sempre relacionada amb la classe
teòrica impartida. En aquests seminaris es desenvoluparà un pla d'empresa que es presentarà durant les
últimes sessions del curs.
La metodologia docent pot veure's modificada quan s'estableixi la persona titular de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides
Classes magistrals

28

1,12

2, 3, 4, 5, 6, 9

Pràctiques

10

0,4

3, 7, 8, 9, 10

Seminaris

10

0,4

3, 4, 7, 8, 10

Anàlisis, plantejament i presentació oral de casos reals i d'estudi

4

0,16

4, 7, 9, 10

Tutories

3

0,12

7, 8, 9, 10

Estudi personal

15

0,6

1, 2, 4, 5, 6

Lectures relacionades

4

0,16

1, 2, 5

Preparació de treballs i pràctiques

42

1,68

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentació oral dels treballs

4

0,16

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Per a superar l'assignatura s'han d'aprovar com a mínim les activitats A i B d'avaluació que consisteixen en:

Activitat A.: Test teòric individual: 40% de la qualificació final
Activitat B.: Treball final de pràctiques en grup: 40% de la qualificació final
Activitat C.: Presentació oral dels treballs: 10% de la qualificació final
Activitat D.: Assistència i participació en classe: 10% de la qualificació final

L'assistència presencial als seminaris és obligatòria i només s'admet que l'estudiant falti a un 20% de les
sessions.
Al Campus Virtual es penjaran les qualificacions de les proves avaluables.
L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les
quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per a això, podrà realitzar un
examen teòric i/o pràctic durant les últimes setmanes de curs.
L'alumnat que no es presenti a cap de les proves avaluables ni a la recuperació, serà qualificat com No
avaluable.
En el cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en un
examen teòric i pràctic.
L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat…) es qualificarà amb 0
aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura
serà 0.
L'avaluació pot veure's modificat quan s'estableixi la persona titular de l'assignatura.
La metodologia docent i l'avaluació proposades en la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació en classe

10%

5

0,2

2, 3, 5, 7, 10

Presentació oral dels treballs

10%

5

0,2

4, 7, 9

Test teòric individual

40%

10

0,4

1, 2, 5, 7

Treball final de pràctiques en grup

40%

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia
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Covey, Stephen. (2016). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Barcelona: Paidós.
La bibliografia es completarà amb l'assignació de la persona titular de l'assignatura.

Programari
Paquets d'ofimàtica.
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