APRÈN I EMPRÈN. Curs de 8h dirigit a:
JOV ES CR E AT IUS QUE A SPIR EU A SER EMPR ENEDOR S
	
  

Impartit per: Gisela Asensio, directora d’Agustí Asensio Fundació, professional liberal multidisciplinar

OBJECTIUS
- Assessorar als que tingueu un projecte propi i
desconegueu com donar-li forma per assolir un
objectiu.
- Possibilitar-vos l’a ccés a les pròpies potencialitats.
- Descobrir-vos els recursos, les eines i les actituds
pròpies del món creatiu, així com els camins i els
passos que cal seguir.

METODOLOGIA
Sessió 1: INICI. PUNT DE PARTIDA
- Plantejament personal de cada projecte. Idea base.
- A quin sector o públic va adreçat.
- Grau de coneixement del sector o públic on va adreçat.
- Experiència sobre el tema del projecte.
- Objectius a assolir: a curt, mig i llarg termini.
- Objectiu personal (el desig ocult).
- Material necessari i requisits.
- Recursos personals i econòmics disponibles.
- El valor afegit.
- Passos que són comuns a tots els projectes (definició
del projecte, síntesi i concreció).

Sessió 3: LA QÜESTIÓ PERSONAL
- Problemes habituals i comuns que cal afrontar en
aquesta activitat.
- Actitud personal enfront del projecte. Les pors i el
desconeixement.
- Motivació i gestió dels problemes i entrebancs.
- Les idealitzacions.
- Autodisciplina i capacitat per gestionar el dia a dia.
- Capitalització: ajuts, subvencions, ICO, crèdits, pòlissa
crèdit. Tipus d’e mpresa, associacions, cooperatives,
autònoms. Impostos.

Sessió 4: CONCRECIÓ
- Redacció definitiva de la Memòria del projecte.
- Posada en comú de les gestions fetes.
- Arrancada de les diferents fases.
- Cloenda.
Horari: dimarts, de 16 a 18h
Periode: febrer de 2013 (5, 12, 19 i 26 de febrer)
Nombre d’hores: 8h lectives dividides en 4 sessions de
2 hores
Alumnes: mínim 4/màxim 6

Sessió 2: ANÀLISI DEL PROJECTE
- El projecte en context: comparació i contrast. Punts
forts, punts a millorar.
- Anàlisi del treball acordat en la sessió anterior.
- Avantatges a considerar. Esculls a evitar.
- Ordre per a seqüenciar els passos. Informació principal i informació secundària. Prioritats.
- Pautes per a la redacció en esborrany de la Memòria
del projecte.

PREU
Socis Amics de la UAB: 125€*
No socis: 150*
*El preu del curs per persona és de 300 euros, però la
Fundació beca parcialment cada una de les places.
* Aquest curs s’a dscriu dins el marc de col·laboració establert entre l’A ssociació d’A mics de la UAB i la Fundació
Agustí Asensio.

Lloc: Associació d’A mics de la UAB. Torre Vila-Puig (Campus UAB) Bellaterra.

