PROGRAMA D’ANÀLISI I
VALIDACIÓ DE PROJECTES
EMPRENEDORS

1.- DESTINATARIS
-

Persones amb intenció d'iniciar un negoci

-

Empreses de nova creació

-

Empreses i autònoms que pretenguen validar el seu projecte

-

Empreses que programen incorporar o modificar activitats de negoci

-

Participants en el programa Actiben dins del seu Itinerari formatiu

2.- OBJECTIUS
-

Dotar a Pimes, autònoms i persones emprenedores de Benicarló i el seu
entorn de les millors eines estratègiques per a validar i implementar amb
èxit els seus projectes empresarials

-

Ajudar els participants a analitzar, concretar i afegir valor a una oportunitat
de negoci.

-

Contribuir a desenvolupar en els participants habilitats transversals per a
l'èxit com la gestió de l'estrés, l’empoderament o el lideratge positiu.

3.- METODOLOGIA DOCENT
La metodologia docent que s'utilitzarà en aquestes sessions està basada en els
principis de l'aprenentatge experiencial. D'acord amb aquests principis es proposaran
diferents activitats d'aprenentatge relacionades amb:
- l'establiment d'hipòtesi sobre la proposta de negoci,
- validar aquestes hipòtesis en diferents grups d'interés i
- transformar aquestes hipòtesis en accions concretes.
Cada sessió s'organitzarà de la següent manera:
- el professor presentarà el contingut i explicarà les tasques d'aprenentatge
relacionades proporcionant les fitxes de treball necessàries,
- els participants presentaran els resultats de les tasques d'aprenentatge
relacionades amb el contingut de la sessió anterior;
- una discussió col·lectiva seguirà a cada presentació; finalment,
- el professor realitzarà un resum final.
En el temps transcorregut entre les sessions de treball, els participants desenvoluparan
les seues tasques d'aprenentatge dialogant amb el mercat, guiats per les fitxes de
treball proporcionades pel professor.

4.- PROGRAMA
DATA

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

HORES

1

26/09/2019 Contextualització de la idea de negoci.

2

01/10/2019 de verificació en el mercat.

3

Habilitats emprenedores, gestió de l'estrés i
03/10/2019 empoderament.
3

4

15/10/2019 Seguiment personalitzat de projectes.

3

5

17/10/2019 Elaboració de Model de Negoci.

3

6

22/10/2019 Com fer un “Gran Pitch”

3

7

29/10/2019 Seguiment personalitzat de projectes.

3

8

12/11/2019 Presentació dels Projectes.

3

Definició de Producte Mínim Viable i procés
3

5.- PROFESSORAT
Totes les sessions seran impartides per professorat expert en creació d'empreses.
Dra. María Ripollés (responsable). Directora de la Càtedra INCREA de
l'UJI

Dra. Laura Martínez (tècnica). Tècnica de creació d’ empreses de l'UJI

Dr. Andreu Blesa. Director del grup d'investigació de creació d'empreses
innovadores de l'UJI.

Dr. Jesús Pelluch. Responsable de l'àrea de creació d'empreses del
Màster MAPPA de Psicologia Positiva Aplicada de l'UJI.

6.- INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Programa Gratuït
Informació I inscripcions:
e-mail: programa@actiben.com tel: 626890582 Cambra Agrària: Cèsar Cataldo,2.

Organitza:
Realitza:

