
                                                                             

Curs Emprendre en Femení

Formació subvencionada 

/P
Vols emprendre o ja ets una dona empresària i emprenedora?

*Aquest taller està destinat a extreure l’essència del que significa d’EMPRENDRE com a dona.

* Fer un recorregut per veure els punts forts, els VALORS que ja tenim com a DONES, el TALENT femení, i aquelles actituds 

necessàries per emprendre.

* La vinculació “Dona i Emocions”. Indagarem conjuntament en les emocions, com aquestes formen part de totes les decisions que 

prenem i veurem com gestionar-les.

* Liderar en femení: el nostre sisè sentit.

* Comunicar el projecte des de la feminitat: tindran la oportunitat de treballar la seva creativitat i la seva expressió en públic.

Sessió 1: Talent femení i els ingredients necessaris per emprendre..

- Veure aquelles valies que necessitem tenir com a persones emprenedores.

- Adonar-nos i potenciar aquelles que cada participant ja tingui i ser conscients

  d’aquelles a potenciar.

- Crear Plans d’Acció individuals per empoderar-se.

- Indagar en el “nostre sisè sentit” per al lideratge.

- Veure dades objectives d’estudis i estadístiques a nivell local, provincial, estatal i mundial de projectes engegats i liderats per a 

dones.

Sessió 2: Emocions i comunicació en la dona emprenedora.

- Fer un viatge per les emocions bàsiques i la seva gestió.

- Fer un visionat dels estils de comunicació, aspectes bàsics de la mateixa.

- Exposició de les seves presentacions davant de totes les participants i aportació de punts de  millora per a poder-los aplicar.

Data i lloc de realització:

27 i 30 de novembre  de 9.30h a 13.30h
Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica (Masia Can Serraparera)
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Av. Roma, 65
08290 Cerdanyola del Vallès
Tl: 93.594.70.50. E-mail: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

Per a més informació i inscripció cal dirigir-se a l’àrea de creació i consolidació d’empresa  del Servei Municipal de Treball

i Promoció Econòmica presencialment, trucant al Tl: 93.594.70.50 o enviant un e-mail a: 

consolidacioiempresa@cerdanyola.cat
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