Curs virtual de Generació d’Idees i
Emprenedoria Social: programa
Primera fase
1. Generació d’idees. Talent i creativitat. A càrrec de Maria Batet,
emprenedora i mestra. Què és la creativitat i com podem desenvolupar-la o
enfortir el potencial creatiu de les persones mitjançant diferents tècniques i
instruments (brainstorming, gamestorming).
2. L’ABC del design thinking. A càrrec de Maria Batet, emprenedora i mestra.
Aquesta metodologia per generar idees innovadores centra la seva eficàcia en
entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris i permetrà als
estudiants construir prototips d'idees innovadores segons el context social i
productiu.
3. Lideratge i gestió compartida de projectes (nivell inicial). A càrrec de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. El contingut es focalitza
en la gestió empresarial compartida, és a dir, aquella que aprofita el potencial
conjunt i que fa de la coresponsabilitat i el compromís mutu valors essencials.
4. Com treballar una idea I. Diferents metodologies (nivell inicial). A càrrec de
Carlos Guallarte, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB.
El mètode canvas permet definir la proposta de valor del projecte o empresa
respecte dels segments de clients, i decidir com es genera valor i es fa arribar
als clients en un senzill esquema visual.
5. Emprenedoria social (nivell inicial). A càrrec de Paula Veciana, professora
de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB i directora de Social
Business City Barcelona. Una alternativa a l’hora d’emprendre un projecte:
l’emprenedoria social.
Segona fase
1. Visual thinking (nivell 1). A càrrec de Maria Batet, emprenedora i mestra.
Sovint pensem millor quan dibuixem paraules i gargots, i el visual thinking fa
visible el pensament i transforma el pensament abstracte en informació gràfica.
Crea composicions visuals expressives que converteixen en simple la informació
complexa.
2. El lideratge visual. A càrrec de Maria Batet, emprenedora i mestra. Els líders,
més que mai, han de saber com utilitzar eines visuals per ajudar a clarificar, filtrar
i centrar la comunicació. Coneix les eines clau per poder liderar de forma visual.
3. La cooperativa, un model per emprendre. A càrrec de Susana Ramos, de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Breu introducció a
l’economia social i solidària com a alternativa al model econòmic imperant i com
a motor social de canvi. Coneix els principis i els valors de l’economia social en
la forma jurídica de la cooperativa.
1

4. Finançament de projectes socials. A càrrec de Rafael Vidal, de la Fundació
Seira (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). Radiografia de
les entitats financeres que ofereixen finançament pel desenvolupament de
projectes en l’àmbit de l’economia social i solidària. S’emmarca en el programa
d’orientació financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
5. Lean Start Up. A càrrec de Carlos Guallarte, professor de la Facultat
d’Economia i Empresa de la UAB. La metodologia Lean Start Up reinventa el
procés de disseny de projectes empresarials per fer-lo més eficient i reduir els
riscos a l’hora d’emprendre. Coneix un procés iteratiu per transformar les idees
en productes, mesurar la reacció i el comportament dels clients i aprendre.
Tercera fase
El programa inclou les següents experiències emprenedores:
1. Spora Sinergies, a càrrec del seu codirector, Aleix Caussa. Caussa és un
emprenedor de Barcelona que va estudiar el Grau de Psicologia i el Màster
d’Investigació Social a la UAB.
2. Oskisgames, a càrrec de la seva CEO, Rita Salavert. Salavert és una
emprenedora de Sabadell que va estudiar el Grau de Nanociències i
Nanotecnologia a la UAB.
3. Carethy, a càrrec del seu CEO, Francesc Pont. Pont és professor associat del
Departament d’Economia i Empresa de la UAB, a més d’emprenedor en sèrie i
assessor d’start ups.
4. Wordlcoo, a càrrec del seu CEO, Sergi Figueres. Figueres és un emprenedor
de Sant Cugat que va estudiar el doble Grau de Dret i ADE a la UAB.
5. Waynabox, a càrrec d’un dels seus fundadors, Dani Jiménez. Jiménez és un
emprenedor de Martorell que va estudiar el Grau d’Enginyeria Informàtica a la
UAB.
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