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El Taller de competències emprenedores 
pretén facilitar la identificació de les
aptituds, competències i habilitats  
emprenedores, donar a conèixer eines 
per millorar-les i mesurar-ne els resultats.  
 
El Taller us permet, doncs, fer una 
autodiagnosi de les pròpies competències 
emprenedores, mitjançant un test i    
guiar-vos en la identificació dels 
punts forts i en com millorar els febles. 
 A la segona sessió, després de sis 
 mesos, podeu valorar si heu  
  millorat les aptituds tornant  
  a fer el test i analitzant-ne

 

Destinataris 

 

 

—�Alumnat universitari 

 
 

— Persones interessades en conèixer el nivell 

 
 

     de les seves competències. 

   
 

Teniu moltes oportunitats per fer el Taller!
A la Universitat de Barcelona 

Taller a la Facultat d'Economia i Empresa
1a sessió: dijous 28 d'abril de 2011

 1a i 2a sessió: dijous 27 d'octubre de 2011
Horari: de 10 h a 12 h   

  Taller a la Facultat de Física 
1a sessió: dimecres 17 de maig de 2011 

 2a sessió: dijous 24 de novembre de 2011
Horari: de 16 h a 18 h    

  

Contingut 

Primera sessió (abril/maig) 

     — Resolució d'un test en línia de competències 
      emprenedores (aplicació Tricuspoid). 
    
 
 

— Anàlisi dels resultats del test.

   
 

— Exposició, per part del professorat, de 

 
 

     tècniques, eines i recursos per fomentar 

   
 

     certes habilitats i competències en 
   emprenedoria. 

  —�Repetició del test en línia de competències    
      emprenedores (aplicació Tricuspoid). 

 
— Anàlisi de les diferències respecte de la 

   
 

     primera sessió. 

Segona sessió (octubre/novembre) 

 

— Arguments de reflexió i anàlisi de la millora

 

     d'aquestes competències i què s'ha fet per 

 

     aconseguir-ho. 

 
 

 

Altres dades d’interès 

Curs gratuït. Places limitades
Inscripcions a     xarxaempren@ub.edu: heu  
d'indicar nom i cognoms, dades de contacte, 
estudis i taller escollit. 
És important que indiqueu l´adreça electrònica 
que utilitzeu més sovint. 

 les diferències.  
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