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CAMPUS D’EMPRENEDORS és un curs adreçat a alumnes de 

4rt d’ESO i fins a 23 anys, que tinguin la intenció de conèixer 

de prop el concepte d’emprenedoria, i quines han de ser les 

seves capacitats per portar-lo a terme. 

No és un curs de creació d’empresa, ja que es treballa el 

concepte d’emprenedoria des d’una perspectiva general i que 

es pot aplicar a qualsevol àmbit professional que triïn en el 

futur, encara que evidentment, la creació d’una empresa o 

l’autoocupació, són fórmules d’emprenedoria per 

excel·lència. 

Al finalitzar el curs, els millors projectes optaran a rebre 

suport de la xarxa de mentoria de Fòrum Imagina, per 

acompanyar-los en el procés de posada en marxa de la seva 

idea emprenedora. 

 

La formació és principalment pràctica, i situa als alumnes en 

diferents reptes on es treballarà el desenvolupament de 

valors i capacitats emprenedores, a més del concepte 

d’esforç. 

 

Joves des de 4rt d’ESO fins a 23 anys. Estudis indiferents. 

 

• Parlar en públic. 

• Treballar en equip. 

• Utilitzar tècniques de negociació. 

• Fer servir tècniques de venda. 

• Fer presentacions efectives. 

• Realitzar entrevistes de feina. 

• Gestionar l’èxit o el fracàs. 

• Liderar el teu propi projecte. 

 

 

• Emprenedoria: més enllà de crear empreses. 

• Emprenedors: gestió de l’èxit i el fracàs. 

• Taller d’Idees i Creativitat. 

• Diferència entre impossible i molt difícil. 

• De la Idea al Projecte. 

• Introducció a la Gestió de Projectes. 

• Recerca de Finançament. 

• Tècniques de Negociació i Venda. 

• Eines bàsiques de Màrqueting. 

• El poder de la negociació. 

• Entrevistes amb tercers. 

• Simulació i posada en pràctica del projecte. 

• Presentacions efectives. Com parla en públic. 

• Resolució conjunta de dubtes i avaluació 

final.

LLOC I DATES 

Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer. Ronda Sud, 3 – 17600 Figueres 

Curs Gratuït. Del 10/07/2017 al 21/07/2017 de 9:30 a 13:30 hores 

 

Inscripcions a: info@forumimagina.com o a promocioeconomica@figueres.org 

Telèfons d’informació: 972.674.261 o 972.501.648 

 

 

  

 

 

 


