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Suggeriments didàctics

·· Convé treballar la Unitat 1 adequadament amb els alumnes, fet que requerirà per 

part del professor un esforç en aquest sentit. En tot moment, cal tenir present que la

majoria dels alumnes desconeixen la matèria objecte d’estudi. L’objectiu fonamental

és aconseguir estudiar comprenent. El repte consisteix en transmetre i motivar a

l’alumne per tal que assimili la importància de la fi gura de l’emprenedor, fi xant així 

les bases per al desenvolupament de les posteriors unitats de treball.

Considerem que convé tenir molt en compte les pautes següents:

1) Explicar què és l’esperit emprenedor.

2)  L’alumne ha d’adquirir autonomia pròpia per conèixer i saber distingir els dife-

rents tipus d’emprenedors.

3) Identifi car les característiques de l’emprenedor: personals i habilitats socials.

4)  Saber en què consisteix la cultura emprenedora i els factors que difi culten actual-

ment l’emprenedoria en la nostra cultura.

5)  Reconèixer el paper rellevant de l’empresari-emprenedor com a generador d’ocu-

pació i benestar social.

6)  Distingir l’evolució històrica del concepte d’empresari i reconèixer que és l’agent 

econòmic que organitza i combina els factors productius, planifi ca, dirigeix i con-

trola l’activitat de l’empresa.

7)  Assumir i avaluar que tota activitat empresarial comporta un risc inevitable, dife-

renciant les classes de riscos empresarials.

8)  Reconèixer que la innovació és el motor del desenvolupament econòmic d’un país

i de vital importància per crear i implantar canvis signifi catius en els productes,

els processos de producció, la comercialització o l’organització de l’empresa, amb

el propòsit de millorar.

9) Distingir els diferents tipus d’innovació i saber en què consisteixen.

10)  Descobrir i valorar el nou model d’economia del coneixement i identifi car les

aportacions que ofereix respecte del model econòmic tradicional.

L’explicació per part del professor amb el suport del mapa conceptual d’idees clau

ajudarà considerablement a desenvolupar els continguts i situar l’alumne conve-

nientment en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Com a ajuda i base per assimilar els continguts en el desenvolupament de la unitat,

proposem tenir com a referent la taula següent:

Unitat 1

Exemples

Casos pràctics resolts

Activitats proposades

Camí a la meta

Pla d’empresa

Activitats finals: consolidació i aplicació

Foment de l’esperit emprenedor

Sóc un bon emprenedor?

Avalua la teva emprenedoria

Idees clau
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1 >> Esperit emprenedor

1·· Què és l’esperit emprenedor?

L’esperit emprenedor és aquella actitud de l’individu que el porta a prendre la iniciativa
amb determinació, responsabilitat i assumpció de riscos fi ns a arribar a la meta que s’ha
proposat, tant en la seva vida personal com en la seva carrera professional o en la creació
d’una empresa.

2·· Indica les diferències existents entre un intraemprenedor i un emprenedor inde-
pendent.

a) L’intraemprenedor és el treballador per compte aliè que aplica innovacions a l’empre-
sa on treballa per crear nous productes, processos i serveis, que permeten que sigui més
competitiva.
b) L’emprenedor independent o econòmic (entrepreneur): és el treballador que, per 
compte propi, inicia un projecte empresarial per explotar una oportunitat de negoci,
aplicant la seva capacitat innovadora i assumint riscos.

3·· Pensa en algun exemple d’emprenedor que puguis conèixer del teu entorn més 
proper. Posteriorment, comenteu a classe els exemples proposats.

Resposta oberta. El professor ha de valorar el treball d’investigació realitzat per l’alumne.

2 >> Característiques de l’emprenedor

4·· Què és la capacitat d’orientació al reeiximent?

La capacitat d’orientació al reeiximent és saber on es vol arribar i estar disposat a realit-
zar el necessari per aconseguir-ho. Es relaciona amb altres capacitats, com la voluntat de
fi nalitzar correctament les tasques que es comencen, l’energia vital i l’entusiasme.

5·· Defi neix, amb les teves pròpies paraules, la capacitat d’assumpció del risc.

És la capacitat d’actuar amb decisió davant de situacions difícils i incertes que puguin
derivar en danys per al negoci. El risc està associat a la presa de decisions.

L’emprenedor haurà de calcular els riscos de les seves decisions i evitar els que siguin
innecessaris.

Solucionari de les activitats proposades

Pàgina 8
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A continuació, es mostra una taula resum amb els recursos en CD per a aquesta

unitat:

Recursos de la Unitat 1

Presentacions PowerPoint

Generador de proves d’avaluació

Observació: les preguntes inicials de totes les unitats són de resposta oberta i es

deixen a la lliure apreciació i consideració del professor, ja que són introductòries als

continguts de la unitat i serveixen per conèixer el nivell de l’alumne i del grup-classe.
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6·· Els equips de treball es basen en les “5 C”. Què signifi ca?

Les “5 C” fan referència a cinc regles que regeixen el treball en equip. Es coneixen com
les “5 C” per ser les inicials d’aquestes regles. Són les següents:

– Complementarietat: cada membre domina una parcel·la determinada del projecte en
què participen i els seus coneixements són necessaris per assolir el reeiximent.

– Coordinació: el grup de membres de l’equip, amb un líder al capdavant, ha d’actuar de
forma organitzada.

– Compromís: cada membre de l’equip es compromet a aportar el millor de si mateix i a
posar tot el seu esforç en tirar el treball endavant.

– Confi ança: cada membre confi a en el treball de la resta de companys. S’anteposa l’èxit
de l’equip al propi lluïment personal.

– Comunicació: la comunicació ha de ser oberta entre tots els membres, per poder coor-
dinar les actuacions individuals.

3 >> Cultura emprenedora

7·· Esmenta 2 factors que difi culten a Espanya l’emprenedoria, amb base en la nostra 
cultura actual. Per què? Raona la teva resposta.

L’alumne esmentarà dos factors dels que apareixen a l’epígraf de la pàgina 11, raonant
la seva resposta.

Els factors que difi culten l’emprenedoria en qualsevol cas són:

– No ens atrevim a innovar: la cultura espanyola és molt conservadora.
–  La mancances formatives: el sistema educatiu segueix formant els alumnes per tal que

realitzin la seva activitat professional en un sistema productiu que ja no existeix. Hem
d’ensenyar l’alumne a aprendre a emprendre.

– Falta de vocació empresarial: en la nostra cultura, està molt arrelat el concepte de
feina per a tota la vida i per compte aliè.

– Falta de reconeixement social de la fi gura de l’empresari: cal deixar de pensar que
qui emprèn té males intencions (fer-se ric d’un dia per l’altre i explotar els treballadors,
defraudar Hisenda, etc.), en comptes de veure-hi la persona capaç de desenvolupar una
idea, de crear feina i riquesa.

– Canviar el caràcter especulatiu de cert tipus d’empresaris que només busquen l’en-
riquiment fàcil i a curt termini: l’empresa s’ha de concebre com a projecte empresarial,
no com un negoci especulatiu.

– Mediocritat: falta de coneixement en els temes que es vol desenvolupar i poca capacitat
d’investigar i experimentar.

– Aversió al risc: a la nostra cultura tenim terror al fracàs. Tot i això, en les societats
innovadores no hi tenen por i saben que el pitjor que els pot passar és que el negoci
fracassi, fet que els donarà experiència per al proper.

– Absència de compromís entre el sistema fi nancer i el sistema productiu: la inversió és
fonamental per generar innovació.

– Feixucs processos burocràtics per a la creació d’empreses: la paperassa exigida per les
diferents Administracions és excessiva i els procediments són molt lents.

– Falta d’estímuls per a la creació d’empreses: l’Administració busca massa garanties
que ofeguen l’empresari en tràmits i requisits.

– Excessiu individualisme: ningú vol tenir socis. No hem ensenyat els joves a treballar en
equip. Tot i això, l’empresa requereix la col·laboració de persones que es complemen-
tin. L’innovador sol i heroic és un mite.

Pàgina 12
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8·· Quina mesura va prendre la Unió Europea l’any 2003 sobre la iniciativa emprene-
dora?

La Unió Europea, conscient del dèfi cit empresarial que pateix, en comparació amb altres
països, com els Estats Units, el Japó i la Xina, considera que el foment de l’empresa és
clau per a la creació d’ocupació, la millora de la competitivitat i el creixement econòmic.

Per això, l’any 2003, el Consell Europeu va publicar el Llibre Verd de l’Esperit Em-
presarial a Europa, en què s’indica la importància de l’educació per impulsar l’esperit
emprenedor, fomentant una actitud favorable a sortides professionals com la d’empresari
i promovent les competències necessàries per a la creació d’empreses.

4 >> L’actuació dels emprenedors com a empresaris

9·· Què suposa la transformació d’un negoci en empresa?

L’emprenedor, en el moment de la posada en marxa del negoci, tracta de desenvolupar 
les activitats pròpies de l’empresa per si mateix: la producció dels béns o la prestació de
serveis, la comercialització, les funcions administratives, la comptabilitat, la recerca de
recursos fi nancers, etc., però, a mesura que el negoci es va consolidant, resulta impres-
cindible transformar el negoci en empresa, fet que suposa:

– Contractar més personal: la capacitat de producció de l’empresa queda saturada amb
l’aportació exclusiva del promotor.

– Delegar funcions que no constitueixen el nucli del negoci (comptabilitat, gestió de
recursos humans, etc.), per tal que el promotor es pugui centrar en el seu desenvolu-
pament.
Amb aquesta mesura s’aconsegueix: no saturar la capacitat productiva de l’empresa; 
seguir fent l’activitat que domina i que és la raó per la qual es va crear el negoci; envol-
tar-se de persones expertes, formant un equip de treball que possibilitarà el desenvolu-
pament i el creixement de l’empresa, sense que l’increment de la producció suposi una
disminució de la qualitat del producte.

– Donar prioritat a la direcció de l’empresa: planifi cant, coordinant, organitzant, diri-
gint i controlant la seva activitat.

10·· Quin tipus de persona és avui l’empresari-emprenedor?

L’empresari-emprenedor és una persona creativa, se sap envoltar de personal qualifi cat,
té un fort compromís amb les activitats d’I + D + i (investigació + desenvolupament + in-
novació), ofereix productes innovadors al mercat (d’acord amb el gust dels consumidors),
aposta per estratègies de creixement arriscades (projecció internacional) i busca la col·la-
boració amb altres empreses i institucions.

5 >> Evolució històrica del concepte d’empresari

11·· Per què Schumpeter dóna tanta importància a l’empresari innovador? Raona la 
teva resposta.

Perquè Schumpeter considera l’empresari innovador com l’autèntic generador de riquesa.
En la seva teoria, afi rma que el sistema productiu tendeix a una situació d’equilibri en
què els ingressos de l’empresa s’igualen als costos i, com a resultat, s’obté un benefi ci
extraordinari igual a zero. Aquesta situació d’equilibri només es trenca quan un empresari
introdueix una innovació capaç d’originar una disminució dels costos o bé un increment
en el preu dels béns produïts. La innovació li proporciona un “monopoli temporal”, per-
metent una àmplia diferencia entre els ingressos i les despeses que li atorguen uns bene-
fi cis extraordinaris. Amb el pas del temps, la innovació es contagia a tota l’economia per 
imitació d’altres empreses, fet que comporta una disminució gradual dels benefi cis fi ns a
anul·lar el seu component extraordinari, tornant de nou a una situació d’equilibri, que es
trencarà amb una nova innovació.

Pàgina 13
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12·· Quines són les 3 fases del progrés tecnològic segons Schumpeter?

Aquest autor distingeix les tres fases següents en el progrés tecnològic:

– Invenció: creació de nous productes i tecnologies productives.
– Innovació: aplicació de la invenció a usos industrials i comercials. Hi ha cinc tipus d’in-

novacions:

•  Introducció de nous béns.
•  Introducció d’un nou mètode productiu, ja existent en un sector, no derivat d’un des-

cobriment científi c.
•  Obertura d’un nou mercat.
•  Conquesta de noves fonts d’obtenció de matèries primeres.
•  Establiment d’una nova organització en una determinada indústria.

– Imitació: en combinar aspectes no substancials de la innovació, com per exemple, el
disseny extern del producte; és explotada per un gran nombre d’empreses.

13·· Explica el signifi cat de “tecnoestructura” de Galbraith.

Aquest autor afi rma que el capital de les grans empreses de la segona meitat del segle XX

pertany a una multitud de socis, cada un amb una ínfi ma part del capital total, que estan
al marge de les decisions empresarials.

La presa de decisions no la pot realitzar una sola persona, sinó un conjunt de tècnics
especialitzats, denominats estructura directiva o “tecnoestructura”. Tenen el veritable
poder empresarial, en marcar els objectius de l’organització, desplaçant el poder efectiu
als propietaris del capital, que ocupen, en el millor dels casos, el poder formal.

14·· Busca en un diari notícies referents a les 3 categories d’emprenedors de Baumol.

Resposta oberta. El professor ha de valorar el treball d’investigació realitzat per l’alumne
i la identifi cació amb les tres categories d’emprenedors que distingeix aquest autor, que
són:

–  Productius: són innovadors i creen ocupació i riquesa per a ells mateixos i per a la so-
cietat, dins d’un estricte marc legal.

– Improductius: no generen riquesa per a la societat. Són mers especuladors que incre-
menten els benefi cis i el valor de les empreses a les borses, no basats en la realitat.

–  Destructius: actuen al marge de les lleis i de la moral.

6 >> El risc en l’activitat emprenedora

15·· Què és el risc empresarial?

El risc empresarial és la probabilitat que puguin ocórrer fets interns o a l’entorn de l’em-
presa que afectin el compliment dels objectius previstos.

16·· Quines diferències existeixen entre risc i incertesa?

Si bé el risc empresarial és la probabilitat que puguin ocórrer fets interns o a l’entorn de
l’empresa que afectin el compliment dels objectius previstos, la incertesa és la impossi-
bilitat de determinar què ocorrerà en el futur.

17·· Quins passos ha d’efectuar l’empresari en la gestió del risc empresarial?

Per gestionar el risc, l’empresari haurà de dur a terme els passos següents:

a) Identifi car els riscos existents.
b) Classifi car aquests riscos com a purs o especulatius.
c) Avaluar amb quina freqüència o intensitat es produeixen aquests riscos.
d) Dur a terme la planifi cació adequada per minimitzar els efectes de l’avaluació realit-
zada sobre aquests riscos.
e) Controlar les decisions adoptades sobre aquest tema.

Pàgina 19
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7 >> Innovació i desenvolupament econòmic

18·· En què consisteix la innovació?

La innovació és la creació i la implantació de canvis signifi catius en els productes, els pro-
cessos de producció, la comercialització o l’organització de l’empresa, amb el propòsit de
millorar-ne els resultats.

19·· Què és la innovació del procés?

La innovació del procés consisteix en desenvolupar i aplicar amb èxit nous mètodes de:

– Fabricació: suposa un increment de la productivitat i la qualitat, estandarditza els com-
ponents, minimitza el temps de muntatge, redueix costos, etc.

– Logística: redueix el cost d’emmagatzematge, el temps de lliurament, etc.
– Organització i gestió: modifi cacions en les pràctiques i els procediments de l’empresa,

en el lloc de treball, en les relacions exteriors o en l’aplicació de decisions estratègiques
amb el propòsit de millorar els resultats.

20·· Posa dos exemples d’innovació en la comercialització.

La innovació en la comercialització duu a terme la implantació d’un nou mètode de co-
mercialització, que consisteix en canvis signifi catius en:

–  Disseny.
–  Envasatge.
–  Posicionament.
–  Promoció.
–  Facturació.

21·· Esmenta dos efectes de la innovació sobre l’economia.

Els efectes de la innovació sobre l’economia són els següents:

–  Eleva la renda nacional.
–  Incrementa l’ocupació.
–  Incrementa les vendes.
–  Descendeix els preus.
–  Incrementa la inversió.
–  Augmenta la productivitat.
–  Incrementa la qualitat.
–  Redueix costos.
–  Incrementa la competitivitat.

8 >> Economia del coneixement

22·· En què consisteix la nova economia del coneixement?

El nou model d’economia del coneixement ha suposat el pas d’una estratègia competi-
tiva basada en costos i preus (model de l’economia tradicional) a una altra de basada en
idees, productes diferenciats i serveis a mida.

El trànsit d’un model econòmic a un altre està condicionat per la revolució tecnològica i
la globalització de l’economia.

En aquest entorn, la competitivitat d’una economia rau en la seva capacitat per oferir al
mercat productes diferenciats.

En l’economia del coneixement, els majors costos es deriven de la investigació, el desen-
volupament i la innovació (I + D + i), instruments imprescindibles per a la supervivència de
les empreses i la millora de la competitivitat, fet que, al seu torn, redunda en la generació
de riquesa.

Pàgina 21
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23·· Explica, amb les teves pròpies paraules, dos factors determinants del creixement 
econòmic actual.

Existeixen diversos factors determinants del creixement econòmic actual en les econo-
mies més avançades:

–  La inversió en I + D + i està experimentant un creixement accelerat en tots els sectors
econòmics.

–  El coneixement, la tecnologia i la innovació constitueixen els recursos substancials de
la nova empresa; els factors tradicionals de la producció (terra, treball i capital) tenen
una infl uència cada vegada menor.

–  La utilització de les noves tecnologies contribueix a l’increment de la productivitat, la
reducció de costos i l’expansió comercial.

–  L’entorn de l’empresa està en contínua expansió. En aquest sentit, la globalització pot
suposar una oportunitat i una amenaça al mateix temps.

–  Les ofertes d’ocupació es dirigeixen a perfi ls professionals altament qualifi cats (investi-
gadors i científi cs).

–  La riquesa d’una nació és creada (per la capacitat creativa i innovadora dels seus em-
prenedors) i no heretada.

24·· Com és la producció conforme al nou model econòmic? Raona la teva resposta.

Resposta oberta.

En contraposició al model econòmic tradicional, en què la producció és massiva i estan-
darditzada, en el nou model econòmic és fl exible i personalitzada.

Solucionari Camí a la meta: etapa 1

·· Per aconseguir arribar a la meta i realitzar el recorregut que va des de la idea de ne-
goci fi ns a la posada en marxa d’una empresa, has de resoldre les següents qüestions, 
que et permetran passar a la següent etapa de la Unitat 2:

1·· La Lurdes i el Santi, tècnics del sector de la construcció, estan fermament decidits 
a emprendre un negoci en aquest sector. Per això, concerten una entrevista amb l’or-
ganisme d’ajuda per a joves emprenedors de la Generalitat de Catalunya i la persona 
que els rep els pregunta el següent: la vostra idea consisteix en ser: entrepreneur, 
emprenedor per necessitat, intrapreneur o emprenedor social?

Uf! No en tenen ni idea del que els pregunten. Quin dilema! Ajuda’ls sobre la base de 
l’estudiat a la unitat.

Què signifi ca cada concepte?

Entenem per emprenedor independent o econòmic (entrepreneur) el treballador 
que, per compte propi, inicia un projecte empresarial per explotar una oportunitat de
negoci, aplicant la seva capacitat innovadora i assumint riscos.
Dins del concepte d’entrepreneur, podem parlar de diversos perfi ls:

•  L’emprenedor vocacional com la persona que ha creat un nou producte o servei, un
nou procés de producció o de comercialització i està disposat a desenvolupar-lo em-
presarialment.

•  El treballador experimentat: és el treballador que, encara que té una feina, desitja
establir-se per compte propi. Generalment, són “intraemprenedors” que han assolit
l’experiència i la maduresa sufi cient per abordar el seu propi projecte empresarial.
En altres ocasions, donen aquest pas davant de la impossibilitat de seguir creixent
professionalment en la mateixa empresa o quan els seus superiors immediats, tement
perdre poder, els neguen la possibilitat d’aprendre, crear o innovar.

•  L’emprenedor que materialitza un projecte sorgit d’un spin-off, és a dir:

Crea una nova empresa procedent d’una altra de ja existent. Es tracta de no deixar 
escapar empleats valuosos i convertir-los en socis del nou projecte, fet que aportarà
un plus de compromís; és el que es coneix com a spin-off empresarialf .

Pàgina 25
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En altres ocasions, el projecte empresarial té el seu origen en centres universitaris i
instituts d’investigació; tracta de traslladar els coneixements de la investigació teòri-
ca a l’empresa i materialitzar-los en aplicacions pràctiques; és el que es coneix com
a spin-off acadèmicf .

• Emprenedor per necessitat: és la persona que posa en marxa el seu propi projecte per 
causes alienes a la seva voluntat. Sol haver perdut la feina i, per això, decideix crear 
un negoci propi, que dirigeix i gestiona i del qual espera obtenir benefi cis econòmics.
L’objectiu immediat d’aquesta emprenedoria és l’autoocupació, és a dir, desenvolupar 
una activitat per compte propi com a alternativa al mercat laboral per compte aliè.

• Emprenedor social: és la persona que posa tot el seu interès en desenvolupar inicia-
tives empresarials en què es prioritza la responsabilitat social i la creació de riquesa
sobre altres objectius propis de les empreses tradicionals, com són la maximització de
benefi cis econòmics propis.

– D’altra banda, anomenem intraemprenedor (intrapreneur) el treballador per compte
aliè que aplica innovacions a l’empresa on treballa per crear nous productes, processos
i serveis, que permeten que aquesta empresa sigui més competitiva.

2·· La Maria i el Marc estan interessats en l’emprenedoria. Els han comentat que és 
molt important conèixer les seves capacitats i habilitats socials. Què signifi ca? Ajuda’ls 
i realitza un breu resum que les diferenciï.

a) Les habilitats socials són les que ens ajuden a relacionar-nos amb els altres d’una
manera efectiva i satisfactòria, permetent-nos interactuar amb les persones de forma
positiva.
Aquestes habilitats són tant habilitats de comunicació (com l’assertivitat, l’empatia o
l’escolta activa) com altres de basades en el lideratge, l’esperit d’equip i la solidaritat.
b) Les habilitats personals són les destreses innates o adquirides per una persona per al
desenvolupament d’una tasca en particular. Les habilitats personals en matèria empre-
nedora es manifesten en la manera de mostrar creativitat i innovació, d’enfrontar-se als
riscos empresarials i de fer front a les difi cultats que s’originen en un projecte de negoci.

3·· Entra a la pàgina www.retirarsealos40.com, tecleja al seu cercador Errores + mun-
do negocios, i llegeix l’article “Los errores más cometidos en el mundo de los nego-
cios”. Realitza un breu comentari al teu quadern basant-te en el desenvolupat en 
aquesta unitat.

Resposta oberta en base al següent article que es reprodueix en aquesta pàgina traduït
al català.

DEU ERRORS QUE NO POTS COMETRE AL TEU PLA DE NEGOCI

L’elaboració d’un pla de negoci és un pas obligat per als emprenedors. Aquest document
recull l’essència del projecte: què és, què ofereix, en quin mercat funcionarà, quin fi -
nançament necessita, anàlisi de la competència, quin és el públic al qual s’adreça... El
pla de negoci no només és el full de ruta del projecte, sinó que també és el suport de
l’emprenedor a l’hora de convèncer a un inversor per tal que fi nanci la nova empresa.

Degut a la seva importància, l’emprenedor no ha de cometre cap equivocació. Augeo Con-
sulting Group, organització que ofereix serveis a emprenedors, identifi ca 10 errors que no
es poden cometre al pla de negoci.

1)  Preval la forma sobre el fons. El contingut és l’important: l’inversor és el que valora;
per això, l’emprenedor no pot elaborar aquest document pensant només en l’estètica.

2)  No defi nir amb claredat el mercat objectiu. Defi nir a qui s’adreça el producte o ser-
vei és un punt clau de l’estratègia i haurà d’estar el més especifi cat possible, ja que
d’aquest punt en depenen tots els desenvolupaments posteriors.

3)  No estudiar la competència. És essencial que el business plan reculli l’anàlisi de la
competència: la quantitat i la qualitat de les empreses que operen al mercat en què
l’emprenedor vol operar. Ha de conèixer si es troba en un mercat en expansió o saturat,
i si el producte s’assembla a altres o és fàcil d’imitar.
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4)  No tenir un “pla B”. A l’hora de plantejar un negoci sempre cal contemplar diferents
escenaris. La vida d’una empresa està sotmesa a una sèrie de factors que poden infl uir 
en la seva evolució, especialment en la seva etapa inicial. L’emprenedor s’ha d’antici-
par als possibles imprevistos.

5)  No protegir-se mitjançant barreres d’entrada. És essencial tenir previstes una sèrie
de mesures de protecció que puguin representar obstacles per tal que altres empreses
entrin al nostre mateix negoci, com la protecció jurídica a través de patents, marques,
etc.

6)  Realitzar previsions de vendes massa optimistes. Efectuar projeccions sempre creixents
i que no es recolzin en una demanda “real” és, com a mínim, una imprudència. Ser 
conservador en les previsions no signifi ca “pensar en petit”, sinó que permet dotar el
negoci de la fl exibilitat i de la capacitat d’adaptabilitat a entorns econòmics canviants,
necessàries per garantir el seu èxit en el mig i llarg termini.

7)  No exposar la viabilitat econòmica de l’empresa. El negoci pot ser rendible, és a dir, té
viabilitat econòmica, però encara no té recursos, és a dir, viabilitat fi nancera. Això ha
de fi gurar al pla de negoci.

8)  No defi nir adequadament l’estructura del capital del negoci. Cada un dels socis ha de
tenir un percentatge proporcional en funció de la seva participació, no només en ter-
mes del capital invertit, sinó també del treball, la dedicació i el valor afegit que aporta
a la nova empresa. Defi nir amb precisió aquest concepte des del principi pot evitar 
molts problemes en el futur.

9)  No confi rmar que els fons fi nancers planifi cats estan disponibles. El pla de negoci ha
de contemplar d’on s’aconseguiran els recursos, és a dir, quines vies de fi nançament
s’utilitzarà. També ha de contenir una planifi cació de l’ús d’aquests recursos.

10)  Ignorar la possibilitat de morir d’èxit. Cal tenir molt mesurada la forma en què es
realitzarà el fi nançament del capital circulant de l’empresa, és a dir, les despeses que
suposa donar servei als nous clients. Si es creix de forma molt ràpida, es pot donar la
situació de no disposar de fi nançament sufi cient per proporcionar els serveis.

4·· La Carme i el Narcís, tècnics en educació i control ambiental, estan interessats 
en constituir una empresa relacionada amb el seu sector professional. Desitjarien 
identifi car els possibles riscos de la seva futura activitat, però no ho tenen gaire clar. 
Ajuda’ls basant-te en l’estudiat a la unitat.

Dins dels diferents riscos que existeixen vistos a la unitat, la Carme i el Narcís hauran
d’afrontar els següents:

– Atenent al seu origen, estaran sotmesos a:

• Riscos externs: sorgeixen de l’entorn de l’empresa, derivats de la incertesa de situa-
cions, com el context econòmic i social, les estratègies de la competència, els canvis
en les preferències dels clients, les regulacions legals, etc.

• Riscos interns: poden afectar els processos (inadequats, obsolets, amb els quals no
es permet una bona execució de les tasques), recursos humans (mal clima laboral que
desencadeni vagues, baixa productivitat, inefi ciència en el desenvolupament de les
activitats encomanades), físics (elèctrics, mecànics i estructurals de la instal·lació…),
tecnològics, fi nancers i organitzacionals, estratègics per als clients, i fi ns i tot la imat-
ge de l’empresa.

– Segons els factors que ocasionen els riscos estaran sotmesos a:

• Riscos econòmics: relacionats amb la incertesa en el rendiment de la inversió de ca-
pital degut als canvis en la situació econòmica del sector mediambiental.

• Riscos de mercat: actualment, les empreses tracten de reduir costos per poder resis-
tir davant de la crisi generalitzada. Per això, l’empresa de la Carme i el Narcís tindrà
majors difi cultats tant per introduir-se en el mercat com per poder competir amb les
empreses ja establertes. Evidentment, en aquestes circumstàncies estan obligats a
realitzar una oferta de preus molt competitius pels seus serveis, fet que determinarà
que el marge de benefi cis sigui escàs.

• Riscos d’insolvència: actualment, moltes empreses estan suportant percentatges de
morositat molt elevats, la qual cosa determina, al seu torn, una insufi ciència de capi-
tal per afrontar el pagament dels deutes contrets amb els creditors.



11Unitat 1 - Emprenedoria i iniciativa emprenedora

•  Riscos de reputació: pèrdua d’imatge de l’empresa per activitats realitzades.
•  Riscos de legalitat: probabilitat de produir-se pèrdues per l’incompliment de la norma-

tiva legal (sancions) o pel canvi d’aquesta normativa, de forma que afecti l’activitat
de l’empresa (adaptacions).

•  Riscos catastròfi cs: relacionats amb desastres naturals (inundacions, terratrèmols),
incendis, actes de terrorisme, etc.

5·· Com que els riscos són inevitables en tot negoci, l’empresari els ha d’afrontar a 
través d’una gestió racional. Com pot actuar davant d’aquests riscos?

Durà a terme les actuacions següents:

6·· L’empresa d’instal·lacions elèctriques Guspires, SA, degut a la crisi econòmica i a la 
frenada en la construcció, registra menor activitat. Entre altres alternatives, per fer front 
a la crisi, es plantegen incloure les instal·lacions domòtiques a la seva oferta de serveis.

Això és innovador? Quines altres idees innovadores pots aportar per ajudar aquesta 
empresa?

Resposta oberta.

Segons el vist a la unitat, és innovador en la mesura en què s’està implantant un canvi
signifi catiu en el producte que ofereix l’empresa en qüestió, en la seva comercialització i
en la seva organització per millorar resultats.

Solucionari Pla d’empresa

1·· Et convidem a innovar en relació amb el teu futur sector d’activitat professional. 
És un pas previ abans de madurar la idea de negoci i desenvolupar el teu pla d’empresa 
en unitats posteriors.

Per fer-ho, emplena al teu quadern la següent fi txa conforme a l’estudiat en aquesta 
unitat:

La teva idea innovadora

Segons el grau d’originalitat És radical o incremental?

Segons l’aplicació És innovació en l’oferta de productes, la fabricació, la 
logística, l’organització o la gestió?

Segons la comercialització Introdueix canvis significatius en el disseny, l’envasatge, 
el posicionament, la promoció, la facturació, etc.?

Resposta oberta. El professor valorarà els continguts desenvolupats i l’esforç realitzat per 
l’alumne.

Pàgina 25
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Solucionari de les activitats fi nals

.: CONSOLIDACIÓ :.

1·· Indica les diferències i les similituds entre un emprenedor independent i un em-
prenedor social.

a) Emprenedor independent o econòmic (entrepreneur): és el treballador que, per 
compte propi, inicia un projecte empresarial per explotar una oportunitat de negoci,
aplicant la seva capacitat innovadora i assumint riscos.

Aquest tipus d’emprenedoria genera fonamentalment valor de naturalesa econòmica.

b) Emprenedor social: és la persona que posa tot el seu interès en desenvolupar iniciati-
ves empresarials en què es prioritza la responsabilitat social i la creació de riquesa sobre
altres objectius propis de les empreses tradicionals, com són la maximització de benefi cis
econòmics propis.

Diferències: l’emprenedor independent té per objectiu l’obtenció del major benefi ci
econòmic per a si mateix. El repartiment de benefi cis, la gestió i la presa de decisions de
l’empresa es realitzen en funció del capital aportat.

L’emprenedor social que té com a prioritat la responsabilitat social per davant del be-
nefi ci propi. Prevalen les persones i el treball realitzat sobre el capital en el repartiment
dels benefi cis obtinguts. La gestió es realitza de forma democràtica.

Similituds: tots dos es caracteritzen per la seva iniciativa i per tenir habilitats comunes,
explotant en ambdós casos una possibilitat de negoci, encara que el que realment els
diferencia és la fi nalitat que volen aconseguir.

2·· Indica les diferències existents entre els termes: creativitat, innovació i empre-
nedoria.

Si entenem els tres conceptes, veiem que són diferents:

–  Creativitat: és la capacitat de generar idees o conceptes i d’establir noves associacions
entre idees i conceptes coneguts per donar solucions originals als problemes, prendre
decisions, obtenir nous productes (o millorar els ja existents), dissenyar processos de
major qualitat i menor cost; sense creativitat no hi ha innovació. 

–  Innovació: és la capacitat de transformar una idea en un procés, producte o servei que
satisfaci les necessitats de la societat fi ns que es comercialitza al mercat. Per tant, la
innovació requereix una creativitat prèvia.

–  L’emprenedoria: és l’actitud de l’individu que el porta a prendre la iniciativa amb de-
terminació, responsabilitat i assumpció de riscos per assolir la meta que s’ha proposat,
tant en la seva vida personal com en la seva carrera professional o en la creació d’una
empresa. Dins de l’emprenedoria, es desenvoluparan la creativitat i la innovació.

3·· Què és la cultura emprenedora?

Defi nim la cultura emprenedora com l’activitat de participació activa en el canvi de l’en-
torn social, laboral, econòmic i empresarial, a través de la identifi cació d’oportunitats de
negoci que ofereix el mercat i la capacitat i l’habilitat per reunir els recursos necessaris
(humans, materials, etc.) per transformar-los en una empresa.

Pàgina 26
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4·· Quines dues tesis sosté William Baumol en la seva teoria de l’empresari?

William Baumol sosté dues tesis en relació amb la teoria de l’empresari:

–  El context cultural condiciona el número d’empresaris i la iniciativa emprenedora.
–  I estableix tres categories d’emprenedors:

• Productius: són innovadors i creen ocupació i riquesa per a ells mateixos i per a la
societat, dins d’un estricte marc legal.

• Improductius: no generen riquesa per a la societat. Són mers especuladors que incre-
menten els benefi cis i el valor de les empreses a les borses, no basats en la realitat.

• Destructius: actuen al marge de les lleis i de la moral.

5·· Explica els tipus d’innovació que existeixen segons la seva aplicació.

Segons la seva aplicació, observem els següents tipus d’innovació:

– Innovació en l’oferta de producte: comercialització d’un producte tecnològicament
diferent o amb millores en les prestacions, en la facilitat d’ús, l’estètica, el pes, el cost,
la seguretat, el temps de vida, etc.

– Innovació del procés. Consisteix en desenvolupar i aplicar amb èxit nous mètodes de:

• Fabricació: suposa un increment de la productivitat i la qualitat, estandarditza els
components, minimitza el temps de muntatge, redueix costos, etc.

• Logística: redueix el cost d’emmagatzematge, el temps de lliurament, etc.
• Organització i gestió: modifi cacions en les pràctiques i els procediments de l’empre-

sa, en el lloc de treball, en les relacions exteriors o en l’aplicació de decisions estra-
tègiques amb el propòsit de millorar els resultats.

– Innovació en la comercialització: s’implanta un nou mètode de comercialització que
consisteix en canvis signifi catius en el disseny, l’envasatge, el posicionament, la promo-
ció, la facturació, etc.

6·· Quins són els majors costos en l’economia del coneixement?

En l’economia del coneixement, els majors costos es deriven de la investigació, el desen-
volupament i la innovació (I + D + i), instruments imprescindibles per a la supervivència de
les empreses i la millora de la competitivitat, fet que, al seu torn, redunda en la generació
de riquesa.

7·· Quines diferències té el nou model econòmic comparat amb el model tradicional?

Taula comparativa entre el model econòmic tradicional i la nova economia:

Model econòmic tradicional Nou model econòmic

Organitzacions jerarquitzades, amb llocs 
simples.

Organitzacions descentralitzades, amb llocs 
complexos.

Preval la possessió de recursos naturals i ma-
terials. Preval el coneixement (I + D + i).

Capital fix. Capital intangible.

Producció massiva i estandarditzada. Producció flexible i personalitzada.

Cicle de vida llarg. Mercat local o regional. Cicle de vida curt. Mercat global, en xarxa 
(network).

Es ven el que es produeix. Es produeix el que es ven.

Preu = cost per unitat + marge d’utilitat. Preu = valor percebut pel client.
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.: APLICACIÓ :.

1·· Completa la taula següent al teu quadern i identifi ca, en una escala de l’1 al 10, la 
teva posició per a cada una de les característiques personals de l’emprenedor.

Resposta oberta.

2·· Esmenta tres factors actuals que facilitin l’emprenedoria en la teva família profes-
sional.

Resposta oberta.

3·· Posa exemples d’innovacions empresarials que s’hagin produït recentment en el 
sector d’activitat relacionat amb el teu cicle formatiu. Investiga amb l’ajuda d’Inter-
net o altres mitjans disponibles, com revistes especialitzades, casos reals que cone-
guis, etc.

Resposta oberta. El professor valorarà el treball d’investigació realitzat.

Habilitats Concepte Factors que 
l’afavoreixen

Factors que 
l’impedeixen La teva posició

Creativitat • • • • • • • • • • • • • • • •
Iniciativa • • • • • • • • • • • • • • • •
Innovació • • • • • • • • • • • • • • • •
Autoestima • • • • • • • • • • • • • • • •
Orientació al reeiximent • • • • • • • • • • • • • • • •
Tenacitat i perseverança • • • • • • • • • • • • • • • •
Responsabilitat • • • • • • • • • • • • • • • •
Assumpció de riscos • • • • • • • • • • • • • • • •
Lideratge • • • • • • • • • • • • • • • •
Esperit d’equip • • • • • • • • • • • • • • • •
Comunicació • • • • • • • • • • • • • • • •
Resolució de conflictes • • • • • • • • • • • • • • • •
Esperit d’equip • • • • • • • • • • • • • • • •
Autodisciplina i autocontrol • • • • • • • • • • • • • • • •
Presa de decisions • • • • • • • • • • • • • • • •

Solucionari Foment de l’esperit emprenedor

1·· A través d’Internet i un cercador tipus Google, localitza entitats i programes que 
promouen l’emprenedoria en l’àmbit autonòmic, nacional i europeu. Posteriorment, 
comenta breument al teu quadern què fa cada una.

Resposta oberta. El professor valorarà el treball d’investigació realitzat.

2·· Segurament al teu entorn familiar o d’amistats existeixen persones que regenten 
un negoci. Pregunta’ls sobre les qüestions enunciades a la taula següent, i posterior-
ment completa-la al teu quadern:

Resposta oberta. El professor valorarà l’esforç realitzat per l’alumne.
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3·· Escriu al teu quadern quatre raons que et motivin a ser emprenedor.

Resposta oberta. El professor valorarà els arguments aportats per l’alumne, en consonàn-
cia amb els continguts de la unitat didàctica.

4·· Refl exiona sobre les oportunitats de negoci del teu entorn més proper per ser un 
futur emprenedor. Escriu-ne un breu resum al teu quadern.

Resposta oberta. El professor valorarà les aportacions realitzades per l’alumne.

Solucionari Sóc un bon emprenedor?

1·· Explica els conceptes inclosos a la fi gura següent:

– Spin-off empresarialf : es tracta d’iniciatives empresarials que sorgeixen com a desenvo-
lupament d’un altre negoci o empresa ja existent, tractant de retenir empleats valuosos
i de convertir-los en socis del nou projecte, fet que aportarà un plus de compromís.

– Riscos especulatius: suposen la situació d’incertesa que ocorri un determinat succés la
materialització del qual produiria expectativa de benefi ci o pèrdua (riscos de produc-
ció, vendes, fi nançament, direcció, etc.). Generalment, aquests riscos són assumits per 
l’empresari i queden fora de les pòlisses d’assegurances.

– I + D + i: són les inicials de la investigació, el desenvolupament i la innovació com a
instruments imprescindibles per a la supervivència de les empreses i la millora de la
competitivitat, fet que, al seu torn, redunda en la generació de riquesa.
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Solucionari Avalua la teva emprenedoria

Indica si són correctes o no els enunciats següents:

1·· L’entrepreneur és un treballador per compte aliè.

Fals. L’entrepreneur és el treballador que, per compte propi, inicia un projecte empre-r
sarial per explotar una oportunitat de negoci, aplicant la seva capacitat innovadora i
assumint riscos.

2·· Un spin-off acadèmic és un lloc on s’estudien diferents títols universitaris.

Fals. És un projecte empresarial que té el seu origen en centres universitaris i instituts
d’investigació; tracta de traslladar els coneixements de la investigació teòrica a l’empre-
sa i de materialitzar-los en aplicacions pràctiques.

3·· La iniciativa no és cap habilitat de la persona per transformar les idees en actes.

Fals. La iniciativa és la capacitat de transformar les idees en actes, d’actuar amb decisió
pròpia per assolir les metes proposades desafi ant el preestablert.

4·· El treball en equip es basa en les 4 P.

Fals. El treball en equip es basa en les “5 C” (complementarietat, coordinació, compro-
mís, confi ança i comunicació).

5·· Els emprenedors estan genèticament predisposats per ser-ho.

Fals. Les habilitats per emprendre poden ser apreses.

6·· Baumol considera que la innovació no és la peça clau del creixement econòmic 
contemporani.

Vertader.
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7·· La innovació de processos consisteix en comercialitzar un producte tecnològica-
ment diferent o millorat.

Fals. Consisteix en la introducció de novetats en el procés de fabricació, distribució o
comercialització de productes.

8·· El model d’economia del coneixement es basa en una estratègia competitiva de 
costos i preus.

Fals. L’economia del coneixement es basa en l’aportació de noves idees, productes dife-
renciats i serveis a mida del client.

9·· Els efectes de la innovació provoquen un augment dels preus.

Fals. Els efectes de la innovació produeixen un increment de la qualitat i una disminució
de preus.

10·· Els riscos de reputació consisteixen en la pèrdua d’imatge de l’empresa per acti-
vitats realitzades.

Vertader.

11·· La inversió en I + D + i avui dia no té sentit.

Fals. La inversió en I + D + i es considera avui dia com un instrument imprescindible per 
a la supervivència de les empreses i la millora de la competitivitat, fet que, al seu torn,
redunda en la generació de riquesa.

12·· El preu en el nou model econòmic consisteix en: Preu = cost per unitat + marge 
d’utilitat.

Fals. En el nou model econòmic, el preu està determinat pel valor percebut pel client.


