
 

 

 

Cronograma de sessions 

Escola per emprendre. 
 

Els principals objectius perseguits amb l'Escola per a emprendre 

organitzada per Castelló CREGA (Ajuntament de Castelló) i la Càtedra  

INCREA (Universitat Jaume I) són:  

 Oferir formació adequada a les necessitats de les persones 

emprenedores que inicien un projecte empresarial a Castelló.  

 Ajudar les futures persones emprenedores a concretar i analitzar una 

oportunitat de negoci.  

 Contribuir que les futures persones emprenedores desenrotllen 

habilitats transversals com la gestió de l’estrès, l'apoderament o el 

lideratge positiu. 

 Promoure la ciutat de Castelló i la UJI com a espai de creació i 

implantació de noves empreses i especialment d e persones 

emprenedores socials.  

Per a facilitar el compliment d'estos objectius s'han programat dos blocs 

temàtics d'activitats entre el 15 de juny i 31 de juliol de 2018 que 

s'impartiran en el Local de la Càtedra INCREA de la UJI.  

Bloc I. Anàlisi de la viabilitat oportunitat i factibilitat d'un projecte 

empresarial amb una duració de 80 hores, mínim 35 hores presencials.  

Divendres 15 de juny: 

 Presentació i unitat didàctica 1 (9.00 Presentació en INCREA) 

 Unitat didàctica 1.- Del problema al Repte. Procés de Validació (3 hores).  9.30 a 

12:30h en INCREA 

Dimarts 19 de juny:   

 Unitat didàctica 2.- Producte Mínim Viable. Procés de Validació (3 hores). 9:00 a 

12:00 en INCREA 

Dijous  21 de juny:  

 Unitat didàctica 3.- Model de Negoci. Procés de Validació (3 hores). 9:00 a 12:00 

en INCREA 

 

 



 

 

Dimarts 3 de juliol:  

 Sessió 1 de seguiment personalitzat dels projectes (5 hores). 9:00 a 14:00 en 

INCREA 

Dijous  5 de juliol:  

 Unitat didàctica 4. - Pla de Negocio (4 hores). 9:00 a 13:00 en INCREA  

Dimarts 10 de juliol:  

 Unitat didàctica 5. – Pla de Màrqueting (4 hores). 9:00 a 13:00 en INCREA  

Dijous  12 de juliol:  

 Unitat didàctica 6.- Pla Financer  (4 hores). 9:00 a 13:00 en INCREA 

Dimarts 17 de juliol:  

 Unitat didàctica 7.- Tràmits administratius (4 hores). 9:00 a 13:00 en INCREA  

 

Bloc II. Desenvolupament d ’habilitats personals dels promotors i promotores 

amb una duració de 20 hores mínim 8 hores presencials.  

Dijous  19 de juliol:  

 Sessió 1.- Habilitats emprenedores - Gestió de l’estrès. Empoderament  (4 hores). 

9:00 a 13:00 en INCREA 

Dimarts 24 de juliol:  

 Sessió 2.-  Habilitats emprenedores - Lideratge positivo (4 hores). 9:00 a 13:00 

en INCREA 

Dijous  26 de juliol: 

 Sessió 2 de seguiment personalitzat dels projectes (5 hores). 9:00 a 14:00 en 

INCREA 

 

Dilluns 30 de juliol:  

 Presentació dels projectes  9:00 a 14:00 


