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Memòria acadèmica de la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i 

Aprenentatge. Curs 2015/2016 

Les activitats desenvolupades per la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge, 

al llarg del curs 2015/2016, en funció del col·lectiu al qual s’han adreçat han estat les 

següents: 

 

Estudiantat universitari 

Programa YUZZ-UJI, Joves amb idees.  

El programa YUZZ és un programa dirigit a joves d'entre 18 i 31 anys que ofereix, durant 

cinc mesos, suport, formació i assessorament per a elaborar plans de negoci basats en idees de 

base tecnològica. Per segona vegada l'UJI ha participat en el programa YUZZ. El centre Yuzz 

Universitat Jaume I de Castelló, coordinat per la Càtedra INCREA ha tutoritzat i format als 

candidats per aquesta segona convocatòria. 

 

25 anys UJI, 25 anys emprenent. Caminant cap al futur amb la nostra experiència  

El principal objectiu de la jornada “25 anys UJI, 25 anys emprenent. Caminant cap al futur 

amb la nostra experiència” era donar lloc a un punt de trobada que va facilitar la reflexió i el 

debat sobre l’estat actual de les universitats emprenedores, els escenaris i els reptes amb els 

quals s’enfronten, els principis i dimensions que les defineixen, les seues repercussions i les 

seues perspectives de futur. Per això, durant dos dies, el 20 i 21 d’abril, acadèmics, gestors, 

polítics, empresaris i universitaris es van reunir a la Universitat Jaume I. 

 

Curs Transmissió de PIMES i Emprenedoria:  

La Càtedra INCREA ha col·laborat amb el curs “Transmissió de PIMES i Emprenedoria” que 

va tindre com a principal objectiu d'aquest programa proporcionar a l'estudiantat del grau 

d'Economia, d'Administració d'empreses i de Finances i a estudiants amb experiència 

professional dels coneixements relacionats amb el procés de transmissió d'empreses. Es pretén 

capacitar als estudiants en el maneig de les eines necessàries que els permeten analitzar tots 

els factors que intervenen en un procés de transmissió d'empreses millorant així la seua 

capacitació per a intervenir en aquest tipus d'operacions. Aquest curs ha estat dirigit per el Dr. 

Andreu Blesa i la Dra. Maria Ripollés i ha estat una activitat realitzada dintre del marc del 

projecte Business Transfer Awareness Raising- Developing activities and tools to advance 

business transfer success (BTAR).  

 

Curs Potència la teua creativitat (on line):  

Aquesta edició del curs de creativitat en línia, “Potència la teua creativitat”. En aquest curs es 

van plantejar com a objectius fonamentals que l'estudiantat no sols coneguera les diferents 

eines que poden utilitzar-se per potenciar la seua creativitat sinó també el fet de saber aplicar-

les en distints contextos empresarials. Aquest curs es va fer amb el Centre d’Estudis de 

Postgrau i Formació Continuada 



 

 

Bootcamp  Launchpad Start UJI 2016:  

Des de Espaitec en col·laboració amb la Càtedra INCREA i UJI Empren s'ha organitzat un 

Bootcamp exclusiu per als Yuzzers de la UJI. L'objectiu no és un altre que ajudar a 

transformar aqueixes idees / projectes en empreses innovadores d'èxit, o com a mínim, 

reflexionar sobre el concepte inicial per a adaptar-ho a les necessitats del mercat. 

 

Participació en el Campus Emprenedor Innovador de la Comunitat Valenciana amb les 

següents línies d'acció: 

 STARTUP CV:  

La finalitat és facilitar el desenrotllament de projectes empresarials de membres de la 

comunitat universitària mitjançant el concurs de les millors idees emprenedores 

STARTUP Comunitat Valenciana.  

 

 Mentoring en emprenedoria: Curs de creativitat en línia: «Potència la teua 

creativitat per a participants en el programa PATU» 

Aquesta és la segona edició que la Càtedra INCREA col·labora amb el «Programa 

d'Acció Tutorial Universitari (PATU)» en Emprenedoria. La Càtedra INCREA, dintre 

del programa PATU Emprenedoria s'ha encarregat de formar a tutors d'aquest 

programa en aspectes relacionats amb la Creativitat i l'Emprenedoria.  Al curs en línia 

«Potència la teua creativitat» es van plantejar com a objectius fonamentals que 

l'estudiantat no sols coneguera les diferents eines que poden utilitzar-se per potenciar 

la seua creativitat sinó també el fet de saber aplicar-les en distints contextos 

empresarials. I se'ls va mostrar quins aspectes relacionats en emprenedoria poden 

trobar a la Universitat.  

 

 Programa University Junior International Entrepreneurs:  

La seua finalitat és desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor 

d'estudiants excel·lents per a promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives 

empresarials globals. La Càtedra INCREA s'encarrega dels aspectes formatius d'aquest 

programa a través del curs «Emprenedoria Internacional» 

El curs es realitza de forma semipresencial a l’UJI i a través de la plataforma de 

Google Drive i té com a objectiu formar l'estudiantat en aspectes internacionals que 

els ajuden amb l'anàlisi de la viabilitat del seu projecte. Aquest curs s'estructura en dos 

blocs: al primer bloc s'estudia l'elecció del mercat destí y en el segon bloc, s'estudia 

l'elecció del mètode d'entrada.  

 

 

 

 



 

Professorat i resta de personal UJI 

Seminari permanent d'innovació educativa en creativitat i emprenedoria  (SPIECE) 

Aquest curs es va treballar en el seminari permanent d'innovació educativa en creativitat i 

emprenedoria (SPIECE) que naix de la necessitat de formar emprenedors universitaris no tan 

sols des de les aules de les facultats o escoles de negoci i en l'aparent manca d'efectivitat de 

les metodologies docents tradicionals. Els principals objectius que es van plantejar van ser: 

analitzar les implicacions que pot tindre per a la docència universitària el desenvolupament de 

competències emprenedores, avaluar l'eficàcia de les metodologies docents tradicionals a la 

promoció dels valors emprenedors entre l'estudiantat universitari i estudiar l'eficàcia i 

l'aplicabilitat de metodologies docents alternatives utilitzades en altres universitats per a 

facilitat en l'emprenedoria universitària.  

I workshop d’ innovació educativa: “Motivar per a emprendre. L’ assignatura pendent” 

L'objectiu del I Workshop d'innovació educativa: “Motivar per a emprendre. L’ assignatura 

pendent”, va servir com a punt de trobada i va facilitar la reflexió i el debat sobre els 

desafiaments que implica incentivar l’emprenedoria en les aules universitàries i els mètodes 

didàctics que poden contribuir a açò de manera més eficaç. A més, es van presentar 

experiències de bones pràctiques en aquest sentit. Aquesta activitat es va emmarcar dins dels 

actes de celebració del 25 aniversari de la creació de la Universitat Jaume I conjuntament amb 

la V Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris 

 

Curs d’estiu “Els mals de l’Europa Social. Buscant solucions” (www.epub.uji.es) 

La Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge de la Universitat Jaume I ha 

realitzat la sisena edició del seu curs d’estiu, realitzat en col·laboració amb la Càtedra 

UNESCO de Gestió i Política Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid i el suport 

del Banco Santander. L’extraordinària ocasió del vint-i-cinquè aniversari de la fundació de 

l’UJI emmarcà l’edició d’aquest curs d’estiu que ha apostat per un tema de gran rellevància i 

actualitat: «Els mals de l’Europa social. Buscant solucions», el qual s’ha desenvolupat en tres 

sessions de reflexió i debat, dedicades a La universitat, basament de la construcció europea; 

La ciutadania i els valors europeus i La dualitat nord-sud. Durant tres dies, del 6 al 8 de juliol, 

Benicàssim ha estat l’escenari que ha acollit un nombrós grup d’universitaris, polítics, 

gestors, experts i líders d’opinió, nacionals i estrangers, els quals han compartit i debatut amb 

ponents de reconegut prestigi. 

 

Publicació del llibre “El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y tópicos 

manidos”  

La Càtedra INCREA ha publicat el llibre “El gobierno de las universidades. Reformas 

necesarias y tópicos manidos”, un llibre que forma part d’una col·lecció que replegue les 

diverses visions i reflexions sobre política universitària. Aquest llibre ha sorgit del debat 

derivat del curs d’estiu “El govern de les Universitats” que es va realitzar en 2014 a 

Benicàssim. Els editors d’aquest llibre són Vicent Climent, Francesc Michavila, i Maria 

Ripollés. El llibre s’estructura en 5 capítols: “Los cambios en el gobierno universitario” “La 

reforma del gobierno universitario. Intentos y Urgencias” “Buenas prácticas de gobierno 

universitario”, “El gobierno de la universidad visto desde fuera” i “El gobierno universitario 

visto desde el parlamento”.  

 



 

Participació en el Campus Emprenedor Innovador de la Comunitat Valenciana amb l’ 

AULA EMPRENDE a traves de l’organització del curs de “Capacitació per a la 

motivació de l’actitud i l’esperit emprenedors en la docència” 

Aquest curs té com a principal objectiu capacitar al PDI en l’aplicació a la docència 

universitària de diferents tècniques didàctiques útils per a fomentar en l’actitud i l’esperit 

emprenedor entre l’estudiantat. El curs té els següents mòduls: Mòdul 1: Empoderament, 

Mòdul 2: Creativitat, Mòdul 3: Proactivitat, Mòdul 4: Risc i Mòdul 5: Taller d’experiències. 

Cadascuna de les sessions han consistit  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, i debat final de conclusions. Aquest curs es complementa amb treball no 

presencial on el PDI ha dissenyat diferents programacions docents per a incorporar les 

tècniques a la seua pròpia docència.  

 

Col·laboració en l'elaboració de la plataforma UJI Emprèn del Vicerectorat 

d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa.  

 

 

Altres jornades adreçades a graduats i societat en general 

Jornada “Emprèn amb èxit: UJI Emprèn amb Focus Innova Pime”   

El passat 28 d’octubre a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

es va realitzar la jornada “Emprèn amb èxit: UJI Emprèn amb Focus Innova Pime” 

organitzada per el Vicerrectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa; l’Oficina 

d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques i la Càtedra INCREA de l’UJI conjuntament 

amb el CEEI Castelló. Aquesta jornada tenia com a objectiu sensibilitzar a la comunitat 

universitària en temes d'emprenedoria i donar a conèixer les iniciatives que es realitzen des de 

la universitat dins del programa UJI Emprèn. La jornada es va completar amb una taula 

d’experiències a càrrec d’Óscar Benavent, CEO d’Ingesom; Sergio Aguado, soci fundador de 

Cuatroochenta, i Samuel Díaz, guanyador de l’edició de YUZZ 2015 a l’UJI. 

 

Focus Innova Pime Castelló 2015  

La Càtedra INCREA va contribuir a la jornada amb l’organització de la sessió “Una 

organització per a l’èxit on van participar Maria Isabel Beas i Teresa Gallego, l’exposició 

d’un stand promocional d’ UJI Emprèn i amb l’exposició dels panells del del prototip de casa 

solar éBRIKChouse per a  participar en la competició en el Solar Decathlon Europe 2014. 

 

Focus Innova Pime Comunitat Valenciana 2015  

El passat 4 de novembre es va celebrar a València la jornada Focus Innova Pime Comunitat 

Valenciana. La Càtedra INCREA juntament amb les altres cinc universitats públiques 

valencianes, van contribuir a la jornada, amb l’organització d’una taula debat anomenada 

«Emprenedor Tecnològic» i el networking «Connecta vip», amb la participació de disset 

alumnes de l’UJI. La taula debat «Emprenedor Tecnològic» va estar formada per quatre 

emprenedors de reconegut prestigi els quals van exposar el seu cas d’èxit i van posar la seua 



 

experiència a disposició de l’audiència. A continuació es va realitzar l'activitat «Conecta Vip» 

on un grup d’estudiantat seleccionat per la Càtedra Increa de l’UJI van compartir un espai de 

networking amb els emprenedors d’èxit en una jornada interessant i productiva. 

 

V Trobada “Humanitzant l’economia”  

El passat 18 de novembre, la Càtedra INCREA va col·laborar amb l’ Institut Interuniversitari 

de Desenvolupament Local, el grup d’investigació FACES i la Xarxa Sostenible i Creativa 

amb la V Trobada «Humanitzant l’Economia» a l’UJI. L’objectiu va estar facilitar un lloc de 

trobada per a persones vinculades al consum conscient, l’emprenedoria amb valors i les 

inversions ètiques. La Càtedra INCREA va seleccionar un grup d’estudiants emprenedors per 

què presentaren els seus projectes a diverses sessions de la jornada.  

 

 

Xarxes socials 

La Càtedra INCREA està present en Facebook i Twitter. 


