
novagroup
STRATEGIC & CREATIVE CONSULTING

EMPRENEDORIA
Seminaris i programes formatius per difondre la cultura de l'emprenedoria i per 

ajudar els emprenedors a desenvolupar i llançar els seus projectes al mercat

EMPRENEDORIA & STARTUPS



QUÈ ÉS?
Seminaris de formació pràctica amb l’objectiu de dotar els participants 
d’una major capacitat per identificar oportunitats, desenvolupar el seu 
projecte d’emprenedoria i explorar noves alternatives, des de la idea 
inicial fins a la forma de portar-los a terme.

Seminaris en format de workshop, durant els quals s’impartiran coneixe-
ments i s’explicaran experiències amb l’objectiu de posar en pràctica les 
idees tractades a partir dels projectes reals dels participants.

Els seminaris també poden estar dirigits a professionals i empresaris 
per afavorir la innovació a les empreses i la intrarenedoria.

A QUI S’ADREÇA?
A persones emprenedores que tenen una idea de negoci o una empresa 
en funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. A empresaris i 
professionals de tot tipus d’organitzacions que desitgin actualitzar les 
seves competències.

FORMADOR
Miquel Àngel Oliva, expert en creativitat, innovació i estratègia empre-
sarial. Emprenedor, professor universitari i coach de projectes d'empre-
nedoria. Soci fundador de Nova Group i director general de la Fundació 
Privada per a la Creativació®.
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SEMINARIS D’EMPRENEDORIA
Programa de 3 seminaris en format de workshop amb una durada apro-
ximada de 4 hores en què els participants adquiriran coneixements per 
impulsar els seus projecte de forma pràctica.



SETMANA 1

CREATE!
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Programa 
d’EMPRENEDORIA COL·LABORATIVA

QUÈ ÉS?
Programa per fomentar la cultura emprenedora de forma col·laborativa i 
facilitar el desenvolupament de projectes d'emprenedoria en equip. Un nou 
enfocament per emprendre que facilita el camí i augmenta les possibilitats 
d'èxit dels projectes. El programa consta de 6 sessions en format de works-
hop, durant els quals s’impartiran coneixements i tècniques que es posaran 
en pràctica al voltant de les idees o projectes dels participants.
   

A QUI S’ADREÇA?
A persones emprenedores amb una idea de negoci o a persones amb capaci-
tats i desig de col·laborar en un projecte d’emprenedoria.

COM FUNCIONA?
Es distingeixen dos tipus de participants, amb idees i amb capacitats. Els 
participants amb idees han de presentar-les a la resta i constituir un equip 
d'emprenedors per desenvolupar el projecte. Entre una sessió i una altre els 
participants aplicaran al projecte, les diferents metodologies i eines apreses.

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA COL·LABORATIVA
El programa d’emprenedoria està compost per 6 SESSIONS consecutives 
entre les quals els participants desenvolupen els seus projectes.

TENS UNA
 IDEA?

SAPS FER 
COSES?

EMPRENEM JUNTS

BITS
EMPRENEDORIA

WORKSHOPS
PRÀCTICS

6 SESSIONS 

Tallers on es treballaran els 
perfils personals, la 

presentació de les idees i la 
constitució d’equips de 

desenvolupament

Exposició dels
aspectes clau, metodologies i 
eines que ha de tenir presents 
tot emprendor per desenvo-

lupar un projecte

Els millors projectes 
podran accedir 

a una incubadora de 
startups
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ADVANCED LESSONS
FOR GREAT THINKERS

EXPAND YOR MIND WITH OUR INSPIRING TALKS


