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ESCOLA
D’EMPRENEDORS
DEL MOIANÈS

De la idea al projecte del teu negoci

Del 8 al 19 de juliol

rendre
Tens ganes d’ap
a emprendre? portunitat.

na l’o
edors te’n dó
n
re
p
m
’E
d
la
L’Esco
en el que es
ació intensiu
rm
fo
e
d
e
cl
ci
or i capacitar
Amb un
erit emprened
sp
l'e
ar
ls
u
p
mpreses.
busca im
la creació d'e
en
ts
an
p
ci
�
els par
teòricoe 10 sessions
d
t
n
ju
n
co
n
s per posar en
Amb u
eixeràs les clau
n
co
n
o
es
u
pràc�q
projecte.
marxa el teu

CALENDARI: del 8 al 19 de juliol del 2019
HORARI: de 2/4 de 10h a 2/4 de 2h

LLOC: Consorci del Moianès (Can Carner)

i sessions outdoor

Estiu 2019

Aquestes sessions forma�ves t'interessen tant si tens ganes de
formar-te i conèixer el món de l'emprenedoria, com si tens un
projecte entre mans i el vols �rar endavant.
Aproﬁta-ho!

Professorat:
Josep Alber�

CICLE FORMATIU GRATUÏT!
PLACES LIMITADES!

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (BSBA). Emprenedor i
assessor d'emprenedors. Consultor en Marke�ng 2.0. Fundador i gerent
de Grera.net. Formador de màrque�ng online per a pe�ts empresaris, per
les Cambres, la Diputació de BCN, i ajuntaments

Dr. Marc Bernadich

Doctor en Creació i Ges�ó d'Empreses. Llicenciat en Administració i
Direcció d'Empreses. Màster en Creació i Ges�ó d'Empreses. Responsable
del Servei d'Emprenedoria d'UManresa Coordinador del Treball Fi de Grau.
Professor d'Emprenedoria y Màrque�ng.

Teia Guix

Diplomada en Ciències Empresarials. Postgrau en Sistemes Integrats de
Ges�ó, Més de 20 anys d’experiència formant i assessorant a emprenedors
i empresaris per avaluar la viabilitat dels seus projectes empresarials i
fomentar-ne la consolidació i el creixement.

Joan Camps

Gestor administra�u i assessor tècnic tributari. Fundador i administrador
de l’empresa TRÀMIT-PINOS ASSESSORS, S.L., despatx de Manresa amb 14
treballadors. Formo els emprenedors en conceptes bàsics de la tributació
i obligacions formals dels empresaris.

Informació i Inscripcions:
Consorci del Moianès
Can Carner. Joies, 11-13
08180 Moià
93 830 14 18
empreses@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
Organitza:

Roger Fosas

Diplomatura de Postgrau en Creació d’Empreses. Llicenciat en
Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Administració d’empreses
(Execu�ve MBA) especialitzat en emprenedoria i i innovació. Professor
d'Inicia�va Empresarial i Fonaments de Màrque�ng. Consultor.

Amb el suport:

Xavier Fumanal

Diplomat en Ciències Empresarials. Postgrau en Desenvolupament
Direc�u. Capacitador y transFORMADOR en millores comercials, habilitats,
estrategia i reenfocament de negocis. Fundador i gerent JFK Intel·ligència i
millora compe��va.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Pedagogia. S’ha especialitzat en
metodología i innovació docent en l’àmbit universitari. Pertany al grup
d’inves�gació FODIP de la Universitat de Barcelona. Consultora.

Amb la par�cipació de:

DILLUNS 8 DE JULIOL
La idea: incen�var i validar idees de negoci.

SESSIÓ 1

Con�ngut:
· Crea�vitat.
· Oportunitat de negoci.
· Concepte de negoci.
Docent:
Marc
Bernadich

Amb un actor dinamitzador!

DIMARTS 9 DE JULIOL

SESSIÓ 2

DILLUNS 15 DE JULIOL

SESSIÓ 6
La idea: Aprendre a conectar amb d’altres professionals
per crear una proposta de valor innovadora i més
compe��va.
Con�ngut:
· Cooperar per ser compe��us
· El Lego Serious Play. Elements i procés idoni.
· Construïm el nostre model de negoci innovador.

SESSIÓ 7

Referents: veure en primera persona altres
experiències.

Con�ngut:
· Models 6-Tell i Lean Canvas.
· Validació.
· Ges�ó de projectes.

Con�ngut:
· Bones pràc�ques.
· Males experiències.

DIMECRES 10 DE JULIOL

SESSIÓ 3

Gironès

DIMARTS 16 DE JULIOL

El projecte: construir els fonaments del negoci.
Veure’n la previabilitat.

Docent:
Xavier
Fumanal

cent:
Do
Docent:
Teia
Xavier
Guix

Emprenedors
Modera:
Marc
Bernadich

SESSIÓ OUTDOOR!

DIMECRES 17 DE JULIOL

SESSIÓ 8

El procés: conscienciar de les fases i el que
necessitarem per emprendre.

Els recursos i les capacitats: iden�ﬁcar i localitzar els
recursos necessaris per emprendre.

Con�ngut:
· Dimensions empresarials i tècniques.
· Dimensions psicològiques i socials.
· Road map.

Con�ngut:
· El màrque�ng i les operacions.
· Previsions ﬁnanceres.
· El punt mort.

DIJOUS 11 DE JULIOL

Docent:
Xavier
Fumanal

SESSIÓ 4

Les persones i les habilitats: conèixer les
habilitats emprenedores i la formació d’equips
emprenedors.
Con�ngut:
· Perﬁls personals i emprenedors.
· Personal Pains&Gains.
· Projectes&persones.

SESSIÓ 9

L’inici: Pla d’empresa en una pàgina. Elevator Speech.
Con�ngut:
· Elaborar un Pla d’empresa en una sola pàgina.
· Estructurar una presentació seductora en 5 minuts.

SESSIÓ 5

Docents: Marc
Bernadich i
Núria Serrat

DIVENDRES 19 DE JULIOL

SESSIÓ 10

Presentació de projectes i clausura.

Els Tràmits: conèixer i orientar-se en els
processos administra�us i ﬁscals necessaris per
emprendre.
Con�ngut:
· Alta d’ac�vitats empresarials.
· Obligacions ﬁscals.
· Ges�ó documental empresarial.

DIJOUS 18 DE JULIOL

Docent:
Roger
Fosas

SESSIÓ OUTDOOR!

DIVENDRES 12 DE JULIOL

Docent:
Josep
Alber�

Con�ngut:
· Exposem, compar�m i gaudim dels vostres projectes.
· Cloenda del programa.
Docent:
Joan
Camps

SESSIÓ OUTDOOR!

Personal
Consorci del
Moianès

NOTES D'INTERÈS
· Algunes de les sessions es duran a terme a diferents llocs d’interès del Moianès.
· La realització del curs està condicionada a una inscripció mínima d'alumnes.
· L'en�tat es reserva el dret a fer les modiﬁcacions oportunes en cas de necessitat. Aquestes modiﬁcacions seran comunicades a les persones
inscrites al cicle forma�u.
Docent:
Xavier
Gironès

Docent:
Xavier
Gironès

