CURS DE CREACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES
O BASADES EN CONEIXEMENT TECNOLÒGIC
La Fundació Ceeilleida i el Trampolí Tecnològic de la UdL organitzen conjuntament aquesta
proposta formativa, que es dirigeix a:
a) Estudiants d’últims cursos i titulats universitaris que vulguin iniciar un negoci o l’hagin
iniciat recentment i necessitin perfeccionar-lo.
b) Professors, investigadors i estudiants d’últims cursos que tinguin una idea, però que no
saben com convertir-la en un negoci rendible.

PROGRAMA
05/11/2010 Esperit emprenedor i innovació.
Sr. Josep M. Barrufet. Director d’Innovació i Empreses de la Fundació
Ceeilleida
09/11/2010 Generació i avaluació d’idees de negoci
Sr. Franc Ponti. Professor de Creativitat i Innovació i director del Centre
d’Innovació i Emprenedoria d’EADA.
12/11/2010 Gestió de la innovació
Sr. Lluís Trench. Director del Dept. d’R+D de Taurus Group.
16/11/2010 Lideratge i equips de treball
Dra. Margarita Martí. Professora del Dept. de Recursos Humans
d’ESADE.
19/11/2010 El Pla de Negocis: el pla de màrqueting
Sr. Manel Arrufat. Responsable de l’Àrea de Creació d’Empreses del
Programa Innova de la UPC.
23/11/2010 El Pla de Negocis: estratègia
Sr. Lluis Ramis. Soci director de Cluster Development.
26/11/2010 El Pla de Negocis: pla financer
Sra. Ana Belen Cambra. Economista del Dept. de Finances de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
30/11/2010 El Pla de Negocis: operacions
Sr. Josep Pedra. Director d’Operacions de Ros Roca S.A.
03/12/2010 Estratègies de finançament
Sr. Josep M. Echarri. Director general i conseller delegat d’Inveready
Seed Capital SCR SA.
10/12/2010 Presentació de cas d’èxit
Dr. Enric Gràcia. Micòleg i soci Fundador de XOP Conserves de Ponent,
S.L. i professor del Dept. de Biologia Vegetal de la UB.

OBJECTIUS
El contingut d'aquest curs pretén despertar l'esperit emprenedor, facilitant els conceptes
bàsics per a la creació d'una nova empesa amb una filosofia fonamentalment pràctica, aplicada
i de participació activa dels estudiants en les sessions. De forma específica els objectius seran:
1. Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació a la universitat (professors,
personal tècnic i d'administració, alumnes d’últims cursos i titulats universitaris).
2. Crear un entorn favorable per a l'estimulació i generació d'idees innovadores i de
vocacions empresarials a la comunitat universitària i a la comunitat educativa en general.
3. Impulsar, investigar, avaluar, planificar i assessorar la concreció de les idees en projectes
empresarials d'alt valor afegit i clarament orientats al mercat.
4. Impulsar la connexió entre la universitat i l'empresa per tal d'incentivar la cooperació i
l'associació entre el mon del coneixement i el de les empreses innovadores.
5. Detecció de projectes innovadors a l'entorn universitari.
6. Valoritzar la creació d'empreses com a sortida professional.
7. Capacitar en el sentit de la iniciativa i l'esperit d'empresa.
Al final del curs els participants hauran aprés a:
§

Identificar les característiques principals d’un empresari emprenedor.

§

Detectar i valorar idees de negoci.

§

Analitzar la viabilitat d’aquesta idea de forma empresarial.

§

Saber que és un pla d’empresa, de quines parts es compon i la seva utilitat.

§

Conèixer els principals aspectes dels estats financers d’una empresa i les diverses
formes de finançament.

METODOLOGIA
El professorat utilitzarà les eines pedagògiques següents:
1. Lliçó magistral, per explicar els principals continguts del programa de manera sintètica.
2. Classes pràctiques i participatives, mitjançant debats i comentaris de textos i articles
que desenvolupin els punts del programa.

Durada: 40 hores
Lloc: Aula 3.35 de la Facultat de Dret i Economia de la UdL. Campus de Cappont, C.
Jaume II, núm. 73.
Dates: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 de novembre, 3 i 10 de desembre.
Horari: 16.00 a 20.00

INSCRIPCIÓ
El curs és gratuït.
El número de places es limita a 20 persones. Inscripció per ordre de sol·licitud.
Les modalitats de matrícula són les següents:
§

El curs estat reconegut amb 4 crèdits de lliure elecció. Els estudiants hauran de
formalitzar la inscripció contactant amb el Trampolí Tecnològic de la UdL
(Carolina Subías: carolina@oficinardi.udl.cat / trampoli@oficinardi.udl.cat; tel:
973003708).

§

PDI i PAS: Telemàticament, omplint el formulari que apareix al web de l' ICE, dins
de
la
Unitat
de
Professorat
Universitari:
http://www.ice.udl.cat/upu/activitats.php

§

Personal extern a la UdL: Ceeilleida. Per formalitzar la inscripció contactar amb:
Sra. Lídia Mor: lmor@ceeilleida.com , tel: 973 221 119

Totes aquelles persones interessades en assistir a alguna de les sessions de forma puntual,
podran fer-ho, sempre hi quan la disponibilitat d’inscrits ho permeti, comunicant-ho amb
almenys 2 dies d’antelació a: Carolina Subías: carolina@oficinardi.udl.cat /

trampoli@oficinardi.udl.cat.

