Quant de fred fa a l’Everest? Claus per emprendre el teu
projecte empresarial
12 i 14 de setembre de 2017
10:00 a 13:00 hores
OBJECTIUS:
L’objectiu és donar eines i recursos per manejar els
riscos i les dificultats que es trobarà un emprenedor o
Equip d’Emprenedors en el procés d’engegar un
projecte empresarial.

FORMACIÓ EMPRESARIAL

CONTINGUTS:
Sessió 1
• Objectius:
- Identificar els factors de risc en el procés d’engegar un
projecte empresarial.
-Aprendre les accions que minimitzen els factors de risc.
-Conèixer les claus que permeten maximitzar les
probabilitats d’èxit.
-Conèixer els errors recurrents que ja han comès altres
emprenedors.
• Continguts:
-Emprendre: triangle Recompensa - Preparació – Riscos
-Dedicació i Preparació: El paral·lelisme amb l’alpinisme i
l’esport de competició.
-“Ous amb Bacon: el porc i la gallina”: Compromís vs
Implicació.
-Visió i Valors: què ens uneix en un projecte empresarial?
-Quan es confon la butxaca “empresa” amb la butxaca
personal.
-Errors més comuns (que tu pots estalviar-te)
Sessió 2
• Objectius:
- Conèixer el model d’aprenentatge experiencial (estils
d’aprenentatge) de David Kolb.
-Relacionar els estils d’aprenentatge amb les competències
clau per emprendre.
-Definir els punts forts i els punts febles personals (o
d’equip) en el procés d’emprendre
• Continguts:
-Elaboració del qüestionari dels estils d’aprenentatge
-El model dels estils d’aprenentatge de David Kolb
-Punts forts i punts febles de cada un dels estils en el
procés d’emprendre.
-Els estils d’aprenentatge i les competències clau:
comunicació, treball en equip, planificació, presa de
decisions, influència, iniciativa.
-Dissenyar un pla d’acció de treball per potenciar i millorar
les competències clau.

DESTINATARIS:
Persones emprenedores
DURADA, CALENDARI I HORARI:
6 hores (2 sessions)
12 i 14 de setembre de 2017 de 10:00 h. a 13:00h

Amb el suport i cofinançament de:

PROFESSOR:
Sr. Pedro A. Olivares Carreño

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Seminari 100% subvencionat Les places són
limitades i s'acceptaran per rigorós ordre de
recepció. Es necessari formalitzar inscripció.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Centre d’emprenedoria de ca n’Ametller
Camí de ca n’Ametller, 20
08195 Sant Cugat del Vallès.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Emplenant formulari penjat a la web municipal
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
O bé al telf. 010

Per més informació:
Ajuntament de Sant Cugat
Tel. 93 565 70 00
Promoció Econòmica
formacioempresa@santcugat.cat

