
AULA EMPRENDE. METODOLOGIES D’ENSENYAMENT PER A 
EMPRENDRE DES DE LA UNIVERSITAT: INICIATIVA I 

ACTITUD EMPRENEDORA A L’AULA 
 
PROFESSORAT 
 

 María Ripollés Melià. Dep. d’Administració d’Empreses.   

 Laura Martínez Peris. Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge.  

 Andreu Blesa Pérez. Dep. d’Administració d’Empreses.  

 Isabel M. Martínez Martínez. Dep. Psicologia Evolutiva, Social, i Metodològica.  

 Oscar Chiva Bartoll, Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques.   

 
OBJECTIUS 
 
Capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents tècniques didàctiques útils 
per a fomentar l’actitud i l’esperit emprenedor al estudiant mitjançant metodologies àgils 
d’ensenyament per a promoure estudiantat innovador i per a transformar la investigació del 
professorat en un projecte empresarial. L’itinerari 2 d’aquest curs permet complementar i 
aprofundir al professorat que ja ha cursat edicions anteriors del curs de motivació 
emprenedora. 
 
 

CONTINGUTS 
 
Aquest curs consta d’un total de 7 mòduls amb la possibilitat de cursar només els 5 mòduls d’un 
dels dos itineraris (itinerari 1 d’actitud emprenedora o itinerari 2 d’iniciativa emprenedora).  

 Mòdul 1: El desenvolupament de la creativitat. L’actitud creativa, Tècniques de 
generació d’idees. Desenvolupament d’ activitats que  incorporen habilitats emprenedores 
en un programa docent d’una assignatura. (Itinerari 1 i 2) 

 Mòdul 2: Crea la teua idea de negoci. Identificació d’una necessitat de mercat. Tècniques 
per a  crear i madurar una idea de negoci. (Itinerari 2) 

 Mòdul 3: Defineix un model de negoci.  Principals parts de un model de negoci. Definició 
de hipòtesis relacionades en el mercat. Validació del model de negoci.  (Itinerari 2)  

 Mòdul 4:  Tècniques per a empoderar a l’emprenedor: Característiques de la persona 
emprenedora. Desenvolupament de l’autoeficàcia i altres habilitats emprenedores 
d’empoderament en programes docents.  (Itinerari 1) 

 Mòdul 5: L'aprenentatge-servei com instrument per potenciar l'emprenedoria a les aules 
(Itinerari 1) 

 Mòdul 6: Assumpció de riscs i proactivitat: La pràctica dels jocs, La pràctica de 
l’empatia, L’experimentació, La reflexió, Obtenció i gestió de la informació, El poder de 
l’observació, L’adquisició de recursos com reductor del risc. Desenvolupament d’ activitats 
que incorporen habilitats emprenedores en un programa docent d’una assignatura. Què és 
la proactivitat?. Com incentivar-la? (Itinerari 1 i 2) 

 Mòdul 7: Taller de experiències.  (Itinerari 1 i 2) 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Aquest curs forma part de la Escola de Motivació Emprenedora dintre del programa “Aula 
Emprende” del projecte 5UCV amb el recolzament de la Generalitat Valenciana. 



METODOLOGIA 
 
La metodologia didàctica utilitzada està basada en els principis del aprenentatge actiu, així 
cadascuna de les sessions consistirà en una exposició del formador d’una o més tècniques 
didàctiques, activitats pràctiques per a analitzar com aquestes es poden utilitzar en la docència 
del PDI assistent o en el desenvolupament d’una idea de negoci i debat final de conclusions.  
L’itinerari 1 Actitud Emprenedora (Mòduls 1, 4, 5, 6 i 7) es complementa amb treball no 
presencial on el PDI dissenyarà diferents programacions docents per a incorporar les tècniques 
a la seua pròpia docència e incentivar la actitud emprenedora en l’estudiantat. L’Itinerari 2 
Iniciativa Emprenedora (Mòduls 1, 2, 3, 6, i 7) es complementa amb treball no presencial on el 
PDI dissenyarà un projecte empresarial a partir de la seua investigació o una necessitat de 
mercat.  
Les  programacions i idees de negoci es posaran en comú en el mòdul 7 de tancament.  Segons 
l’interès dels assistents es donarà continuïtat en un workshop de foment de l’emprenedoria obert 
a tot el PDI de l’UJI i en una segona fase del programa Aula Emprende. 

 
DURACIÓ 
 

 Itinerari 1: Actitud Emprenedora (Mòduls 1, 4, 5, 6 i 7) –  40 hores (19 hores presencials  
i les activitats de diversos mòduls) . 

 Itinerari 2: Iniciativa Emprenedora (Mòduls 1, 2, 3, 6, i 7) – 50 hores (19 hores 
presencials i les activitats de diversos mòduls) . 

 El programa complet (realitzant els dos itineraris 1 i 2)  – 70 hores (27 hores 
presencials i les activitats dels diversos mòduls). 

 
DATA I HORARI 
 

 Mòdul 1: El desenvolupament de la creativitat. Dimarts  21 de maig de 10.00 a 14.00 (4 
hores)  

 Mòdul 2: Crea la teua idea de negoci.  Dijous 23 de maig de 10.00 a 14.00 (4 hores)  

 Mòdul 3: Defineix un model de negoci.  Dimarts 28 de maig de de 10.00 a 14.00 (4 
hores)   

 Mòdul 4:  Tècniques per a empoderar a l’emprenedor Dijous  30 de maig de 10.00 a 
14.00 (4 hores)  

 Mòdul 5: L'aprenentatge-servei com instrument per potenciar l'emprenedoria a les aules 
(Itinerari 1) Dimarts 4 de juny de 10.00 a 14.00 (4 hores)  

 Mòdul 6: Assumpció de riscs i pro activitat. Dijous 6 de juny de 10.00 a 14.00 (4 
hores)  

 Mòdul 7: Taller de experiències. Dimarts  11 de juny de les 10.00 a les 13.00 (3 hores) 

 
 
LLOC 
 
Càtedra INCREA (Local 9 – Àgora) 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
Entrar en http://inscripcio.uji.es; triar l'idioma; autentificar-se; descendir fins a la "Unitat de Suport 
Educatiu-Formació del PDI" i desplegar-la per a veure els cursos; seleccionar Aula Emprende 
(complet), Aula Emprende (Itinerari 1) o Aula Emprende (Itinerari 2); introduir correu electrònic i 
telèfon; finalment punxar sobre la fletxa per a passar a la següent pantalla (la qual indicarà que 
la inscripció ja ha estat "formalitzada" i permetrà "imprimir un comprovant"). 

 
 

http://inscripcio.uji.es/

