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ESCOLA D’ESTIU PER A PERSONES  
EMPRENEDORES  

 

 
L’Escola d’Emprenedors pretén ser un referent pels joves que vulguin conèixer les eines bàsiques 
per tal d’accedir al mercat laboral, ja sigui per compte aliena (treballant per algú altre), com creant 
la seva pròpia empresa. 
 
L’Escola d’Emprenedors es tracta d’un cicle de formació intensiu en el que es tracten aspectes 
com: 
Difondre l’esperit emprenedor amb els joves estudiants 
Capacitar als joves en la creació de idees; a partir d’una idea amb un bon assessorament i una 
actitud proactiva podem aconseguir fer-la realitat. 
Donar a conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats laborals existents a la nostra comarca  
Elaborar amb cada jove un itinerari personalitzat donant-li informació i orientació adaptada a les 
seves necessitats 
L’Escola d’Emprenedors va dirigida a joves majors de 18 anys que han finalitzat els estudis o 
estan en els últims cursos i tenen esperit emprenedor per muntar el seu propi negoci, i a aquells 
altres que volen introduir-se en el món laboral i necessiten assessorament i orientació de les 
possibilitats existents a la comarca, així com també a les persones treballadores autònomes 
recents. 

 
El cicle de formació pretén ser un espai formatiu a la vegada que un espai on intercanviar 
experiències amb empresaris i/o emprenedors de la comarca. 
 
Ofereix: 
 
-   Formació de qualitat sobre creació i gestió d’empreses per part de professionals experts. 
- Combinació de formació teòrica i pràctica. Això permet als joves aplicar directament els 
coneixements teòrics exposats en l’aula. 
-  Conèixer l’experiència d’altres emprenedors i professionals reconeguts de la comarca. 
- Convalidació de crèdits universitaris de lliure elecció (Escola inscrita a Xarxa Lluís Vives – 
Universitats d’Estiu) 
 
Inclou: 
 
- Sessions formatives:  

o Perfil emprenedor, actituds i aptituds per emprendre.... 
o Pla d’empresa, com elaborar-lo, aspectes necessaris ( estudi de mercat, pla de 

màrqueting,  pla financer...). 
o Creativitat, idees i innovació. Fonts d’innovació, tècniques de creativitat, gestió de la 

innovació.... 

DESCRIPCIÓ: 

FUNCIONAMENT: 
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- Sessió taller pràctic: 

o Processos administratius per iniciar una activitat econòmica, aspectes fiscals, laborals. Pla 
d’empresa.  

- Sessions experiencials: 

o Aportar la seva pròpia experiència com a emprenedor o empresari. 

o Intercanviar d’experiències   

o Aproximar la realitat empresarial al joves  

 
Detall de sessions:  
 
*Opció d’inscriure’s al curs complet o només als mòduls d’interès.  
 
Mòdul 1: L’Emprenedor i els seus objectius. Pla d’Empresa 
Mòdul 2: El Pla de Màrqueting, desenvolupar un enfocament a client. 
Mòdul 3: El Pla d’operacions i RRHH 
Mòdul 4: El Pla Financer 
Mòdul 5: Creativitat, idees i innovació 
Mòdul 6: Taller pràctic. Pla d’Empresa 
Mòdul 7: Màrqueting personal 
 
Lloc de realització 
 
Mòduls formatius: Cambra de Comerç, delegació Berga 
Sessió intercanvi d’experiències: Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) 
 
Cost de l’inscripció: 
 
Gratuït 
 

 
L’ Escola d’Estiu per Persones Emprenedores al Berguedà  és una iniciativa del CFI Cercs- 
Berguedà, que compta amb la col·laboració de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB), la Universitat de VIC, la Delegació de la Cambra de 
Comerç al Berguedà, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i 
l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà. 
 
Les classes són impartides per professors de la FUB. A més, hi participen empresaris i 
emprenedors ja consolidats de la comarca i resta de Catalunya, els quals poden fomentar i fer 
difusió a nivell pràctic de la seva experiència personal i professional dins de l’àmbit laboral. 
 
L’Escola d’Emprenedors es realitzarà del 3 al 12 de juliol del 2012, amb una durada de 32 hores 
(28h. Formació + 4h. intercanvi experiències). 

 
Al finalitzar el curs lliurament de certificats de participació.  
 

ORGANITZACIÓ: 
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PLANIFICACIÓ DEL CURS: 
 
 

Data Dilluns 
02/07/2012 

Dimarts 
03/07/2012 

Dimecres 
04/07/2012 

Dijous 
05/07/2012 

Divendres 
06/07/2012 

Horari  9:00 – 13: 00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 

Sessió  
L’emprenedor i 

els seus 
objectius 

Intercanvi 
d’experiències 

amb 
empresaris 

Pla de 
màrqueting: 

enfocament a 
client 

Pla 
d’operacions i 

RRHH 

 

Data Dilluns 
9/07/2012 

Dimarts 
10/07/2012 

Dimecres 
11/07/2012 

Dijous 
12/07/2012 

Divendres 
13/07/2012 

Horari 9:00 – 13:00 9:00 – 13: 00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 MATÍ 

Sessió 
Creativitat, 
idees i 
innovació 

Pla Financer Taller pràctic Màrqueting 
Personal 

ACTE DE 
CLOENDA 

 
 

Total hores: 32 hores (formació + intercanvi experiències) 
 
 
 
PROFESSORAT CURS: 
 
 
Sessions emprenedoria i màrqueting personal 
Sr. Francesc Rufas Gregori 
Consultor en àrea estratègica i màrqueting 
Professor dels Estudis d’Empresa de la FUB 
Professor d’Escoles de Negoci 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 
 
Sessió Creativitat, idees i innovació. 
Sr. Marc Bernadich i Màrquez 
Responsable del Programa FUB e+i 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. 
Master en Creació i Gestió d’Empeses. 
 
Taller Pràctic 
Sr. Jordi Rojas i Donada 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. 
Màster en Creació i Gestió d'Empreses. 
Gestor. 


