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Informació general de l'assignatura

Denominació INNOVACIÓ A LES TIC

Codi 102385

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MATEO FORNÉS, JORDI

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Globalment l'assignatura té 150 hores de treball repartides amb 60 hores de classe
presencial i 90 hores de treball individual de l'estudiant. 
6 ECTS = 25 * 6 = 150 hores de treball 
40% --> 60 hores presencials 
60% --> 90 hores de treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català (en Castellà si algun alumne mostra dificultats amb el Català)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MATEO FORNÉS, JORDI jordi.mateo@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Analitzar l'entorn i realitzar propostes innovadores.
Fomentar l'emprenedoria.
Ser capaç d'integrar la innovació en l'estratègia empresarial.
Saber gestionar un projecte innovador.
Adquirir els coneixements sobre usuaris del producte i construir models d'empatia i arquetips de clients.
Construir prototips.
Aplicar metodologies per generar innovació creativa i sostenible.
Analitzar un projecte innovador i la seva viabilitat econòmica.

Competències

Bàsiques:

CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'i ́ndole social, cienti ́fica o
ètica
CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
 

Transversals:

CT2: Desenvolupar el domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
CT3: Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.
CT4: Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Generals:

CG5: Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l’aprenentatge i
desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, aixi ́ com les que doten d’una gran versatilitat per a
adaptar-se a noves situacions
CG6: Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i
planificació de projectes informàtics
 

Específiques:

CE6: Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics,
garantint la seva fiabilitat, seguretat i qualitat.
CE22: Capacitat per aplicar els coneixements assolits per tal de proposar solucions tecnològiques
innovadores en l’àmbit de les aplicacions digitals interactives.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció a la innovació

Concepte d'innovació
Cicle de la Innovació
Graus d'innovació
Exemples d'innovació

Tema 2: Design Thinking

Concepte
Metodologies per la creació d'idees
Aplicació d'aquestes metodologies en sectors empresarials
Exemples

Tema 3: Lean Startup

Concepte
Metodologia
Exemples

Tema 4: Transformació Digital

Concepte
Innovació i transformació digital
Etapes de la transformació digital
Barreres de la transformació digital

Tema 5: Gestió del risc

Introdució a la gestió del risc
Tipus de riscs
Eines de mesura i gestió del risc
Exemples

Tema 6: Open Innovation

El context de la innovació oberta
Escenaris i elements principals
Exemples

Tema 7: Aspectes legals de la Innovació

Marques registrades i dissenys
Creació y gestió de patents.
Propietat intel·lectual

Tema 8 : Finançament de projectes innovadors

Ecosistemes i plataformes de innovación
Canals de financiació
Selecció d'oportunidades
Exemples i casos pràctics

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia que s'utilitza en l'assignatura es basa en l'aprenentatge basat en projectes. Aquest mètode
consisteix que els estudiants desenvolupin en grup un projecte TIC real. D'aquesta manera l'estudiant es convertirà
en el protagonista principal del seu aprenentatge, i és responsable de decidir quin producte final vol desenvolupar i
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quins coneixements necessita per assolir els objectius del projecte.

Els estudiants de forma incremental desenvoluparan una idea innovadora i realitzaran tots els passos per
transformar aquesta idea en una start-up tecnològica.  Es proposaran tasques de Coworking on els estudiants
apendran intercanviant informació i feedback entre els diferents grups. També apendran a com promoure i
incorporar la transformació digital dins dels models empresarials actuals.

Mitjanc ̧ant aquest model, es pretén incentivar l'adquisició d'habilitats i competències (treball en equip, capacitat
d'investigació, esperit cri ́tic, lideratge, etc.) alhora que s'assimilen els coneixements de l'assignatura.

Les classes presencials es faran servir per presentar els fonaments teòrics i practicar els continguts de
l'assignatura, sessions de treball en grup, sessions de presentació i avaluació del treball realitzat i altres activitats
relacionades amb el desenvolupament del projecte.

Aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb les assignatures d'Aplicacions per a Dispositus Mòbils i
Especificació i Anàlisi de Sistemes Interactius, per intentar oferir una perspectiva real d'Enginyeria de Software a
l'estudiantat

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Setmana Teoria Laboratori Treball Autònom

1
Tema 1: Introducció a

la innovació
Presentació: Projecte

Pensar en  una idea
innovadora i preparar un

pitch.

2
Tema 2: Design

Thinking

Presentació Oral:
Pitch

Activitats: Aplicació
Design Thinking

 

Validació del problema del
client mitjançant entrevistes.

3 Tema 3: Lean Startup - Projecte: Lean Canvas

4
Projecte:  Arqueotip de

client

Projecte: Mapa
Empatia i Cadana de

Valor
Projecte: DAFO

5
Motivació, Lideratje i

Treball en equip
Entregable I

Negociació i
resolució de

conflictes

Projecte: Mida de la
Oportunitat

6
Tema 4: Transformació

digital
Projecte: Pla de

Marketing
Projecte: Pla de Marketing

7 Tema 5: Gestió del risc
Projecte: Anàlisis de

la Competència
Projecte: Anàlisis de la

Competència

8 Tema 5: Gestió del risc
Projecte: Producte

Mínim Viable
Projecte: Producte Mínim

Viable

9 1er Parcial (Pitch)   

10 -
Projecte: Pla de

viabilitat
Projecte: Producte Mínim

Viable
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11
Tema 6: Open

Innovation
Projecte: Bussiness

Plan
Projecte: Projecte Bussiness

Plan

12
Tema 7: Aspectes

Legals de la Innovació
Projecte: Bussiness

Plan
Projecte: Bussiness Plan

13
Tema 8: Finaçament

de projectes
innovadors

Entregable II
Presentació oral del

Producte Mínim
Viable

Projecte: Bussiness Plan

14
Tema 8: Financiació

de projectes
innovadors

Projecte: Bussiness
Plan

Projecte: Bussiness Plan

15
Projecte: Presentació
del Bussiness Plan

Entregable III

Projecte: Presentació
del Bussiness Plan

Estudiar

16 2on Parcial  

17    

18    

19 Recuperació   

Setmana Teoria Laboratori Treball Autònom

 

Sistema d'avaluació

Avaluació Ponderació Nota Mínima En grup Obligatoria

Presentacions Orals 10% NO SI SI

Entregables Projecte 55% NO SI SI

Entregable I 10% NO SI SI

Entregable II 20% NO SI SI

Entregable III 25% NO SI SI

Activitats 25% NO SI SI

Parcials 10% NO SI SI

 

Bibliografia i recursos d'informació

Tim Brown (2008), Design Thinking, Harvard Business Review.
Lawson, Brian (2006), How Designers Think: The Design Process Demystified.
Scott Berkun (2010), The Myths of Innovation.
Jeff Dyer, Jeffrey M. Dyer, Hal B. Gregersen (2011), The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of
Disruptive Innovators.
Design thinkg bootleg. https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19
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Classes de Teoria:

Videoconferència al campus virtual per introduïr nous concepts.
Realització d'exercicis grupals per aplicar els conceptes introduïts usant les eines proporcionades per la
videoconferència del campus virtual.

Classes de Laboratori:

Videoconferència al campus virtual per fer seguiment als grups de treball.
Aquestes sessions serveixen per avançar els esprints setmanals i resoldre dubtes o problemes.
En aquestes sessions també serveixen per invitar algun speaker extern a realitzar alguna conferència sobre
un tema d'interès per l'assignatura.

Treball autònom setmanal:

Resolució del entregables relacionats amb el projecte innovador.
Resolució dels sprints setmanals.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

L'avaluació es manté igual amb tres petites modificacions:

En les Activitats introdueixo les reunions de seguiment convocades per seguir el treball dels estudiants en
els projectes innovadors.
El primer parcial era una presentació oral (pitch) i s'ha modificat per la gravació d'un vídeo (pitch) pels
estudiants. El format d'avaluació ha contemplat els continguts del vídeo i l'originalitat i creativitat dels
estudiants per realitzar el vídeo grupal en remot i en la situació de confinament. Una part s'avalua pel
professor i una altra part s'avalua seguint els mateixos criteris del professor per la resta d'estudiants en un
formulari al Google forms.
El segon parcial serà una presentació oral en remot utilitzant l'eina de videoconferència del campus i
pública amb la mateixa avaluació que el pitch. Aquesta presentació s'anirà preparant amb diferents
simulacres al llarg de les sessions de laboratori, per tant, he modificat la puntuació de les presentacions
orals i les he incorporat en aquest segon parcial que tindrà en compte els diferents simulacres i la defensa
final.

Observar les modificacións a la nova taula.

Avaluació Ponderació Nota Mínima En grup Obligatoria

Entregables Projecte 55% NO SI SI

Entregable I 10% NO SI SI

Entregable II 20% NO SI SI

Entregable III 25% NO SI SI

Activitats 25% NO SI SI

Parcial 1 -> Vídeo (PITCH) 10% NO SI SI

Parcial 2 -> Presentació oral(s) 10% NO SI SI
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