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Informació general de l'assignatura

Denominació INICIACIÓN EMPRENDEDORA

Codi 13053

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació SALADRIGUES SOLÉ, RAMON

Departament/s ADMINISTRACIO D'EMPRESES I GESTIO ECONOMICA DELS RECURSOS
NATURALS,HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

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

48 h presencials (en aula) / 102 h Treball autònom 
Total: 150 h 
(*) 1 crèdit ECTS = 25 h de càrrega de Treball (estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellano

Distribució de crèdits 48 h presencials = 24 h Teòriques / 24 h Pràctiques (Seminaris)
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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

ALONSO MARTÍNEZ, JOSÉ
MANUEL

jmanuel@aegern.udl.cat 1

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 1

CRISTÓBAL FRANSI, EDUARDO
MARCOS

ecristobal@aegern.udl.cat 1

RAMON MARQUES, NÚRIA nuria.ramon@hahs.udl.cat 2
concertar tutoria a través de correu
electrònic

SALADRIGUES SOLÉ, RAMON ramon.saladrigues@aegern.udl.cat 1

Informació complementària de l'assignatura

Es tracta d'una assignatura de la Matèria 2. Art i gestió d'empreses relacionades que forma part al seu torn del
Mòdul 2. Economia de l'Art.

Per al seguiment d'aquest mòdul i les seves matèries no cal tenir coneixements previs sobre economia o gestió
d'empreses culturals, per aquest motiu en la definició de les seves matèries apareguin conceptes com "Inicació" o
"Aspectes" atès que es tracten d'assignatures introductòries i les sessions presencials adquireixen freqüentment
forma de Taller / Seminari.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i comprendre el procés de creació d'empreses relacionades amb el mercat de l'art i la gestió
cultural.
 
Ser capaç de formular i analitzar idees de negoci i identificar oportunitats per desenvolupar nous negocis en
el subsector dels serveis patrimonials o arts visuals.

Competències

Bàsiques / generals

CG2 Ser competent en habilitats de comunicació, particularment en entorns de negoci.
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Específiques

CE8 Ser capaç de dissenyar, crear, desenvolupar i dirigir projectes integrals de difusió i gestió del patrimoni
històric-artístic i saber identificar oportunitats professionals i empresarials.

Continguts fonamentals de l'assignatura

En les economies actuals, segueixen apareixent noves oportunitats de negoci, també en l'entorn específic de l'art i
la indústria cultural, especialment en relació amb la gestió de col·leccions, monuments i patrimoni artístic en
general. En aquest sentit, la figura de l'emprenedor esdevé un element central en el programa formatiu d'aquest
màster. L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és crear i fomentar inquietuds empresarials entre l'alumnat i
ajudar-los a identificar i avaluar noves idees de negoci. Els continguts no només fomenten el caràcter emprenedor i
el desenvolupament de la creativitat i innovació en un sector professional específic, sinó que respon a les
necessitats actuals per a creació d'empreses -requisits bàsics i ajudes-, fins arribar a elaborar una idea i / o pla de
negoci. Per a això, es prestarà especial atenció a idees que van originar béns i serveis en el sector de l'art i la
indústria cultural.

Temari:

Bloc 1. Iniciació Emprenedora (Profs. Jose Alonso, Eduard Cristobal Fransi i Ramon Saladrigues).

I. Introducció

L'empresari emprenedor. Paper dels emprenedors i les pimes en l'economia.

II. La idea de negoci en el món de les arts i el patrimoni.

Entitats de suport a nivell local, autonòmic, estatal i supranacional.

III. La posada en marxa.

El procés de creació d'una empresa. Marc legal i forma jurídica de l'empresa. La posada en marxa. Tràmits
administratius. Exemples pràctics.

IV. El pla d'empresa.

Anàlisi de l'entorn. Pla estratègic i d'operacions, econòmic i financer. Estructura legal. Direcció i control.

 

Bloc 2. Emprenedoria en el sector de la Cultura / patrimoni (Prof. Nuria Ramón).

I. Introducció

Emprendre en Patrimoni: El gestor cultural. La gestió cultural com a professió: l'Historiador de l'Art. El perfil
del gestor cultural. Les funcions del gestor cultural. Les competències del gestor cultural

II. Els recursos del gestor cultural

Els béns culturals. Els serveis culturals. El gestor cultural i l'administració. Eines bàsiques per al gestor
cultural. Temporalització i optimització de recursos

III. casos pràctics

Estudi de cas.La participació de la Història de l'Art a la tutela del Patrimoni Històric. Àmbits d'actuació i
competències professionals.

Eixos metodològics de l'assignatura
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Activitat
formativa

Hores destinades a
l'activitat formativa

Hores de
presencialitat

Hores de treball
autònom

Teoria  24  24  -

Seminaris/Taller  96  24  72

Treball autònom  24  -  24

Activitats
tutelades

 4  4 (*)  

Activitats de
síntesi

 2  2 (*)  

Total Hores  150 h   

 

Sistema d'avaluació

Avaluació Bloc I (60% del total).

Elaboració i presentació d'un Pla de Negocis (90%)

Participació a classe (10%)

 

Avaluació Bloc II (40% del total)

Presentació d'un treball pràctic que versarà sobre la presentació a concurs per a la gestió d'un Museu Local seguint
les lleres de la Contractació en l'Administració Local. El treball es defensarà a classe mitjançant exposició i, es
presentarà en suport paper el mateix dia de l'exposició oral. Els alumnes podran realitzar la pràctica en grups de 2
o 3 persones màxim.

Bibliografia i recursos d'informació

BLOC I

Alcaraz, Rafael (1995). El emprendedor de éxito. Guía de planes de negocios. Editorial Mc Graw Hill.

Alonso Martínez, Jose M. (2009). Quadern de l’emprenedor. Guia per a l’elaboració del Pla d’empresa. Centre
Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida.

Amat, Oriol; Chías, Josep;y otros (1996). Emprender con éxito. Ediciones Gestión 2000

Bermejo, Manuel y otros(1997). La creación de la empresa propia.Serie McGrawHill de Management

Blank, Steve i Dorf, Bob (2013): El manual del emprendedor, Ediciones Gestión 2000

Cámara de Comercio eIndustria de Madrid. (2002) Guia para la Creación de empresas. 9ªEd. Cámara de Comercio
e Industria de Madrid.

Colomer i Espinet, Albert.CP'AC (1995). Passos i costos per a laposada en marxa d'un projecte
d'autocupació. Direcció General d'Ocupació.

Genescà E., Urbano D.,Capelleras J. L., Guallarte C., & Vergés J. (2003). Creación de empresas-
Entrepreneruship: Homenaje al profesor José MaríaVeciana Vergés. Servei de Publicacions de la Universitat
Autònomade Barcelona, Barcelona.
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Gil, Mª Angeles; Giner, Fernando (2014). Como crear y hacer funcionar una empresa. Conceptos e
instrumentos. Novena edición. ESIC Editorial.

Graw Isabelle (2015). ¿Cuánto vale el arte? Editorial Mardulce.

Manzanera, Antonio (2010): Finanzas para emprendedores, Ed. Deusto

Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2011), Generación de Modelos de Negocio, Deusto S.A. Ediciones.

Quico Marín (2011). Elaboración del Plan de Marketing. Aplicación en Excel. BRESCA. Profit Editorial. Barcelona.
Rubio, Isabel; Ollé, Montserrat;  y otros (1999). Emprender con éxito II. Foro Gestión Valencia

Sainz de Vicuña, Jose Maria (2015). El plan de Marketing digital en la práctica. ESIC Editorial. 

Trias de Bes, F. (2007). El libro negro del Emprendedor; no digas que nunca te lo advirtieron. Barcelona, Empresa
Activa.

Urbano, D. (2006):  La creación de empresas en Catalunya: Organismos de apoyo y actitudes hacia la actividad
emprendedora. Barcelona: CIDEM. Departamento de Trabajo e Industria. Generalitat de Catalunya.

Veciana Vergés J. M. (2005). La creació d'empreses. Un enfocament gerencial. Col·lecció Estudis Econòmics
Num.33. Servei d'Estudis La Caixa,Barcelona.

Westwood John (2016). Preparar un plan de Marketing. BRESCA. Editorial Profit. Miguel

 

 BLOC II

Bastons, M, Panosa, M. Isabel y Peig, Concha. Perfils professionals de la gestió cultural. Institut Català de Noves
Professions: Departament    d'Ensenyament, Barcelona, 2000.

Bonet, L., Castañer, X. y Font, J. (ed.). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Ed. Ariel, Barcelona,
2001.

Chong, Derrick. Arts management. London; New York: Routledge, 2002.

Ramos, Hidalgo y Ponce, Gabino (Eds.). Cambio social y gestión cultural. Museo Universidad de Alicante:
Universidad de Alicante, 2001.

Roselló i Cerezuela, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ed. Ariel, Barcelona, 2005.

VV.AA. El gestor cultural i les cultures perifèriques: els àmbits públic i privat en la gestió cultural: jornades de
reflexió. Direcció General de Cultura, Palma de Mallorca, 2003.
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