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PROFESSORAT 
 
 
Marta Grañó Calvete 
Consultora en emprenedoria i innovació, professora de la UdL i ESADE i 
mentora de startups. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
TALLER: PROJECTE EMPRENEDOR, DE LA IDEA A LA REALITAT 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 
“Tinc una idea, per on començo?” Aquesta és una pregunta que es formulen 
molts emprenedors i emprenedores.  
 
En aquest taller expliquem quin és el procés que ha de seguir un projecte 
emprenedor, des del moment en que es té una idea fins a tenir ja l’activitat en 
marxa. 
La sessió de 8 hores s’estructura com una guia al llarg de tot el procés de 
creació del projecte emprenedor, que exposem en els següents apartats: 
- > IDEA: anàlisi de la idea per a comprovar si és una bona proposta per a 

generar valor i de quina manera es porta a la pràctica. 
- > DISSENY del projecte emprenedor. Dediquem bona part de la sessió a 

veure com cal fer un disseny òptim del projecte emprenedor o com aportar 
valor a través del model de negoci o disseny del Business Plan 

- > TEST per comprovar si funciona el model de negoci: veurem com cal testar 
si el nostre projecte funciona en el món real (mètode Lean Startup) 

- > ACCIÓ: veurem quins són els passos per a crear la teva empresa 
començar a treballar pel teu compte. 

 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
OBJECTIUS 
 
 
Aquestes sessions permetran conèixer eines per convertir una idea en realitat, 
crear una empresa. Descobrir els avantatges i beneficis de treballar el mètode 
Lean Startup i desenvolupar un Producte Mínim Viable (PMV). 
A més es parlarà de tècniques per impulsar la creativitat, la innovació i el valor 
diferencial en un producte/servei. 
 
 
        
 
OBSERVACIONS 
 
S’espera una participació d’uns 15 docents de l’Institut Ronda de la ciutat de 
Lleida. 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
 
- Divendres 17 de setembre, de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 24 de setembre, de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 1 d’octubre, de de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 8 d’octubre, de de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 22 d’octubre, de de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 29 d’octubre, de de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 5 de novembre, de de 13:10 a 14:10h 
- Divendres 12 de novembre, de de 13:10 a 14:10h 
 
La formació serà tota online a través de la plataforma Meet. 
S’enviarà als inscrits i acceptats l’enllaç. 
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