
CALENDARI:
del 10 al 21 de juliol del 2017
HORARI:
de 2/4 de 10 h a 2/4 de 2 h
LLOC: 
Consorci del Moianès (Can Carner)
Sessions outdoor (a concretar) 

Tens ganes d’aprendre a emprendre?
L’Escola d’Emprenedors et dóna l’oportunitat.

Amb un cicle de formació intensiu en el que es busca 
impulsar l'esperit emprenedor i capacitar a aquells qui 
vulguin en la creació d'empreses. 

Amb un conjunt de 10 sessions teòrico-pràc�ques on  
coneixeràs les claus per posar en marxa el teu projecte.
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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. 

ESCOLA D’EMPRENEDORS 
DEL MOIANES

del 10 al 21 de juliol 2017 

De la idea al teu projecte empresarial

4a edició

Aprofita-ho!

Professorat:
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. Respon-
sable del Servei d'Emprenedoria d'UManresa Empresari.

Roger Fosas
Executive MBA en Enterpreneurship i innovació. Diplomatura de 
Postgrau en Creació d’Empreses. Llicenciat en Adminstració i Direcció 
d'Empreses. Consultor.

Jordi Rojas
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en compta-
bilitat, auditoria i control de la ges�ó. Assessor financer. Assessor 
fiscal.

Núria Serrat
Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Pedagogia. Consultora.

Joan Camps
Tècnic en ges�ó administra�va. Gestor administra�u.

Xavier Fumanal
Diplomat en Ciències Empresarials. Postgrau en Desenvolupament 
Direc�u. Capacitador i formador.

Francesc Rufas
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Màster oficial en 
Business Administration. Consultor d'estratègia empresarial. Docent 
universitari i d'escoles de negocis. 

PLACES LIMITADES!

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

Finançament de la formació a càrrec de:

Amb la participació de:

Organitza:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc 
del Programa de projectes innovadors i experimentals 

Finançament de la coordinació, gestió i difusió a càrrec de:



Sessió 1: 10 DE JULIOL 
La Idea: incen�var i validar idees de negoci 
Con�ngut: 
· Crea�vitat. 
· Oportunitat de negoci.
· Concepte de negoci.

Sessió 2: 11 DE JULIOL 
El Projecte: construir els fonaments del negoci.
Veure’n la previabilitat.
Con�ngut: 
· Models 6-Tell i Lean Canvas.
· Validació.
· Ges�ó de projectes.

Sessió 3: 12 DE JULIOL 
El Procés: conscienciar de les fases i el que necessitarem 
per emprendre.
Con�ngut: 
· Dimensions empresarials i tècniques.
· Dimensions psicològiques i socials.
· Road map.

 

Sessió 4: 13 DE JULIOL 
Els Tràmits: conèixer i orientar-se entre els processos 
administra�us i fiscals necessaris per emprendre.
Con�ngut: 
· Alta d’ac�vitats empresarials.
· Obligacions fiscals.
· Ges�ó documental empresarial.

Road map.Sessió 5: 14 DE JULIOL 
L’Organització (1): disposar dels recursos i les capacitats 
de manera adient i coherent. 
Con�ngut: 
· Màrque�ng.
· Operacions. 
· Anàlisi econòmic i financer.

Sessió 7: 18 DE JULIOL 
Referents: veure en primera persona altres experiències.
Con�ngut: 
· Bones pràc�ques.
· Males experiències.

Sessió 6: 17 DE JULIOL 
Els recursos i les capacitats: iden�ficar i localitzar els 
recursos necessaris per emprendre.
Con�ngut: 
· Capital intel·lectual, emocional i relacional.
· Capital financer.

Sessió 8: 19 DE JULIOL 
L’Organització (2): disposar dels recursos i les capacitats 
de manera adient i coherent. 
Con�ngut: 
· Màrque�ng.
· Operacions. 
· Anàlisi econòmic i financer.

Sessió 10: 21 DE JULIOL 
Presentació de projectes i Clausura: Elevator Pitch.
Con�ngut: 
· Estructurar una presentació seductora en 5 minuts.
· Cada par�cipant presentarà voluntàriament davant 
persones expertes el seu projecte en 5 minuts.
· Clausura del programa.

Sessió 9: 20 DE JULIOL 
L’Inici: Pla d’Empresa.
Con�ngut: 
· Elaborar un Pla d’Empresa en una sola pàgina.

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 als cursos.
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