
 
 

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ:    18 i 25 de juliol de 10h a 13h 

Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica ( Masia Can Serraparera) Ajuntament de Cerdanyola  V.  
Av. Roma, 65; 08290 Cerdanyola del Vallès      

 Per a més informació i inscripció cal dirigir-se al Servei d'Emprenedoria del Patronat Municipal d'Ocupació 

(PMO) – Ajuntament de Ripollet, trucant al Tl: 935 807 642 o enviant un email a: 

empro@ripolletocupacio.cat  

                                                                                                                                

 

 

 

 

En aquest curs aprendràs a despertar la teva creativitat interior,  identificar eines per aplicar la creativitat a la 

idea de negoci, a l’empresa o als casos personals, conduir sessions grupals de creativitat, claus per concretar 

la creativitat en plans d’acció, resoldre problemes amb creativitat i a gestionar equips creatius. 

A qui va dirigit? 

Persones emprenedores que es trobin en qualsevol d’aquestes fases d’evolució: que estiguin valorant la 

possibilitat de emprendre (auto ocupació), que tinguin la seva idea d’empresa, que tinguin el seu equip per 

emprendre, que tinguin el pla de negoci avançat, que ja hagin començat l’activitat i necessitin reenfocar-la.  

Continguts de les sessions 

Curs Creativitat per emprendre 

INNOVA EN  LES TEVES IDEES DE NEGOCIS O A LA TEVA EMPRESA 

 

 

 

 

Sessió 1 

- Què és la creativitat. Exposició. 

- Test de creativitat. Treball individual. 

- Creativitat en casos d’èxit empresarials 

- Neurociència, emocions i creativitat.     

- Gestió de creences limitadores a la creativitat.  

- Work-out en grups: de la definició del 

problema a la cerca de solucions 

- Els sis barrets de la creativitat. 

- La matriu dels usuaris. Casos d’empreses 

Sessió 2: 

-  SCAMPER. Eina i casos. Treball en equips. 

-  Llistat d’atributs. Cas en equips. 

-  Perspectives i angles. Producte, planificació, 

potencialitat i persones. 

-  Matriu per ajudar a triar la millor idea en equip.  

- Com fer un Disseny per passar a l’acció.  

- Gestionar la creativitat dels altres 

- Continuar alimentant la creativitat pròpia. 

Exposició i pla d’acció individual final. 
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