
Busques motivació/orientació professional?
Necessites eines d'emprenedoria i creativitat per emprendre el teu projecte?

Tens una idea o projecte que t’agradaria materialitzar?

Suma't a les noves edicions de MID TALENT!

Inspiració – Coneixement: Gestió, Design Thinking – Desenvolupament
Sostenible – Coaching – Experiència - Networking

Un curs 100% gratuït d'acceleració de joves per fomentar-ne l'emprenedoria i

la inserció laboral, a través de metodologies creatives, tenint en compte el

creixement sostenible i la transició digital, i amb un èmfasi especial en el

desenvolupament competencial.

Metodologia teoricopràctica, aplicada a la resolució d’un repte.

Sessions de team building, tendències, digitalització, innovation management,

design thinking, economia circular, ideació, prototipatge, testatge, revalidació,

economia i legal, màrqueting & vendes, storytelling i pitching.

Treball en equips multidisciplinaris.

Amb experts en l'àmbit del disseny, la innovació, la sostenibilitat i

l'emprenedoria creativa.

Sessions de desenvolupament competencial, i d'orientació professional i

ocupacional.
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TEAM BUILDING

Identifica competències bàsiques personals i activitats concretes en capacitació

i formació d'equips.

TENDÈNCIES

Coneix casos i iniciatives disruptives que s'estan consolidant al mercat, tant a

escala global com local en el context actual, en diverses indústries i sectors.

DIGITALITZACIÓ

Comprèn quines tecnologies madures estan implantades al mercat, i anàlisi

objectiva dels pros i contres per definir l'actuació estratègica més idònia per

aconseguir els nostres objectius.

ECONOMIA CIRCULAR

Adquireix conceptes clau i aprèn com desenvolupar noves estratègies de

negoci que incorporin estratègies mediambientals.

BRAINSTORMING

Aprèn les eines per generar idees.

INNOVATION MANAGEMENT

Defineix en què consisteix una proposta de valor. Activitats de recerca per

analitzar i entendre la problemàtica que aborda un producte/servei. Entén i

visualitza la planificació global d'un projecte d'innovació i defineix les tasques

prioritàries i els recursos necessaris.

IDEACIÓ

Descobreix les fases en què s'exploren les idees de manera divergent per anar

a propostes més concretes, per acabar definint una proposta de valor.
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PROTOTIPATGE

Produeix prototips físics amb les últimes tecnologies digitals, i genera un model

que es pugui validar.

CONTRAST

Aprèn com aplicar el pensament crític aplicat a la gestió d'un projecte.

ECONOMIA I LEGAL

Introducció als bàsics legals i econòmics per emprendre una activitat

professional i/o llançar un producte determinat al mercat.

REVALIDACIÓ

Partint de la clàssica concepció de les 4Ps (Producte, Preu, Punt de venda,

Promoció), valida la solució del teu projecte.

MARKETING I COMERCIALITZACIÓ

Aprèn a fitar el context a l'hora d'introduir un producte o servei al mercat per fer

una venda efectiva.

STORYTELLING. PREPARACIÓ DEL DISCURS DE VENDA

Desenvolupa l'storytelling del projecte per presentar-lo de manera atractiva.

Crea presentacions atractives i eficaces.

(--)    DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL

Desenvolupa capacitats necessàries per enfrontar-se al món laboral.

(--)    ASSESSORAMENT PROFESSIONAL O OCUPACIONAL*

Rep assessorament individual d'acord amb les teves necessitats:

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL. Sessions d'acompanyament en matèria

d'emprenedoria i negoci, destinat a aquells participants amb projecte.
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ASSESSORAMENT OCUPACIONAL. Sessions d'acompanyament en matèria

d'eines i recursos per a la cerca de feina.

*Sessions adreçades als participants seleccionats que presentin una millor

evolució al llarg del curs:

(i)  Que vulguin optimitzar el seu procés d'inserció laboral (motivació), o bé

(ii) Que disposin de projecte professional a l'inici del programa i que aquest

ofereixi bones perspectives per tirar endavant.
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