FORMA’T EN... aprenent a ser emprenedor/a
Quan et planteges el repte de convertir-te en emprenedor/a, estàs escollint una opció de viure que
tindrà repercussions, no només en el terreny professional, sinó també en el social i personal. Inicies
un nou camí de desenvolupament personal, que es distancia de la teva preparació i experiència
prèvia. Et caldrà posar en joc el criteri propi i desaprendre constantment.
Amb aquest curs aprendràs a observar el teu entorn amb nous paradigmes, a discriminar i reconduir
els factors que t’acosten a l’èxit i els factors que t’aboquen al fracàs. Poc a poc aniràs desenvolupant
noves habilitats i competències que t’ajudaran a convertir-te en un “emprenedor/a”.
Continguts:
 Com ets i què et motiva?
 Elevator Pitch: 5 minuts per transmetre la teva idea amb entusiasme i convicció.
 Com pensen i com actuen els emprenedors/res d’èxit.
 Com pensen i com actuen els emprenedors/res que han fracassat.
 Com visualitzes el teu futur?
Els continguts teòrics es complementaran amb coaching grupal i dinàmiques de grup.

Data:
Horari:

3 i 10 de març de 2015
de 9.30h a 13.30h

Lloc:

Centre d’Iniciatives Locals
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

JOANA FRIGOLÉ, Consultora i Coach Professional. Gerent de PERFIL Consultoria de RRHH. Llicenciada en
Psicologia. Coach Certificada per ICF a nivell ACC. Experta en coaching de directius. Formadora i Consultora
especialitzada en processos de gestió del canvi cultural a les organitzacions.

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament
amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o en
el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar
el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que
accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran
de presentar el DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei sense
la presentació de la documentació requerida.
En cas d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb suficient
antel·lació en cas de no poder assistir.
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