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Per tal que aneu planificant, us deixem
el calendari formatiu del CEEILleida
des del setembre fins a final d'any
•

Dilluns 16, dimarts 17 i dimecres 18 de setembre: Taller per la realització d'un pla
d'empresa,a càrrec del tècnic del CEEILleida i expert en creació d'empreses Salvador
Pifarré. Horari: 16:00 a 19:00 hores. Objectiu: Ajudar a la persona emprenedora a analitzar
els conceptes claus per crear el seu negoci.
•

Dijous 19 de setembre: El quadre de comandament integral. La millor eina de
gestió i planificació en un negoci, a càrrec de David Vara, CEO i co fundador de
Blueindic. Horari: 16:00 a 19:00 hores. Objectiu: El Quadre de Comandament
integral (QCI) és una eina de gestió que s’utilitza en la planificació, seguiment i consecució
dels objectius establerts dins d’un equip i projecte. El QCI és una eina de control de gestió
que tradueix la missió, la visió i l'estratègia corporativa, en indicadors que mesuren els
factors clau d'èxit d’una organització. Aquests indicadors estan relacionats entre sí, de
manera que ofereixen una visió integral d‘una organització, al mateix temps que serveixen
d'element comunicatiu. Aprendrem, amb exemples i casos pràctics, com es realitza i s’aplica
un QCI en qualsevol tipus de projecte i negoci.
•

Dijous, 3 d'octubre de 2019: Instagram per a empreses, a càrrec de Mariama Sall,
de Xtrategics. Horari: 16:00 a 20:00 hores. Objectiu: Conèixer les funcions més útils
d’Instagram per a les empreses.

•

Dijous, 17 d'octubre de 2019: Com adaptar la teva empresa a la normativa de
protecció de dades personals, a càrrec de Ramon Arnó Torrades, advocat especialista en
protecció de dades personals. Horari: 16:00 a 20:00 hores. Objectiu: La nova normativa
en protecció de dades, derivada del reglament 2016/679 i de la llei 3/2018, ha introduït en
el nostre ordenament conceptes nous com l’analisi de riscos, l’avaluació d’impacte, el
delegat de protecció de dades, el registre d’activitats de tractament, el principi de
transparència, entre altres. Per tant, l’empresari ha de conèixer i aplicar els nous principis,
que es poden resumir en un de sol, que és la responsabilitat proactiva a l’hora de tractar
dades personals.
•

Dimecres 6 i dijous 7 de novembre de 2019: Curs d'Excel: nivell bàsic, a càrrec de
Jaume Seró, professor d'Informàtica (Fabra Formació). Horari: 16:00 a 20:00
hores. Objectius:
o
Identificar les principals funcions d'un full de càlcul.
o
Conèixer el funcionament dels elements comuns més habituals
o
Saber crear un full de càlcul aplicant formats.
o
Aplicar fòrmules i funcions senzilles per càlculs.
o
Aprendre a representar gràficament les dades.
o
Entendre com podem obtenir informació a partir del filtre de dades.
•

Dimarts 19 i dimecres 20 de novembre de 2019: Presentacions visuals: com
dissenyar presentacions per captivar a les sessions de vendes, a càrrec de Mariona
López Bosch, fundadora en Waitala.com, plataforma online de comunicació ètica.
Professora de disseny i innovació. Horari: 16:00 a 20:00 hores. Objectiu: Crear un material
visual consistent que acompanya el discurs en les sessions de vendes, ens pot ajudar a
generar millors conversions.
•

Dimarts 3 de desembre de 2019: Descobreix, potencia i comunica el teu talent, a
càrrec de Xavier Roca, llicenciat en Administració d'Empresa i MBA per ESADE. Apassionat
per les persones i el màrqueting. Consultor en Smart Marketing SL. Horari: 16:00 a 20:00
hores. Objectiu: Descobrir els teus talents i com aplicar-los efectivament per assolir els teus
objectius. Saber explicar qui som, quines són les nostres fortaleses i com podem aprofitarles per ajudar als demés a nivell professional. Inclourem conceptes de marca personal i
elaboració del missatge. També t’ensenyarem com captar talent per a la teva empresa.

Si ets emprenedor, demà dimarts tens
a l'abast els ingredients per a l'èxit de
la teva empresa, en una sola sessió
Si ets un emprenedor, el dimarts 16 de juliol tens tots els ingredients per a l'èxit de la teva
empresa en una sola sessió: El decàleg de l'emprenedor i 3 pràctiques per multiplicar el rendiment
de l'equip que té com a objectiu bàsic conèixer els punts clau per a un emprenedor i fer networking
amb altres professionals del sector. No deixis que t'ho expliquin. Vine a descobrir-ho tu mateix.

Exponential Day: vine a fer esclatar la
teva empresa
Si no estàs transformant la teva empresa, potser ja fas tard. Algú altre, en qualsevol racó del planeta,
ho estarà fent per tu. Cada dia una nova tecnologia crea un nou model de negoci i en destrueix un
altre. I no podem dir que a nosaltres no ens passarà perquè ningú se n’escapa. La innovació
disruptiva no només canvia coses, sinó que crea nous paradigmes, nous móns empresarials.
Abans que et paralitzi el pànic, et proposem una escapatòria: vine a l’Exponential Day el proper 17
de juliol; una jornada diferent per començar a transformar la teva empresa, fer-la exponencial i
conduir-la a la nova dimensió.
Convertir la teva empresa en una organització exponencial significa ser capaç de sorprendre
constantment els competidors amb nous avantatges competitius, accelerar-la i provocar-hi canvis
radicals que l’adaptin a les noves realitats que muten cada dia. Durant l’Exponential Day descobriràs
les principals metodologies per fer-ho possible de la mà d’OpenExO i els seus principals actors.

Tot això en un sol matí on, a més, quatre empreses catalanes també participaran per veure com
poden respondre elles als reptes de la revolució exponencial. T’ho perdràs?
A la tarda, si tens un perfil amb capacitat per activar projectes i mecanismes d’innovació disruptiva
dins de la teva empresa, podràs participar a l’Exponential workshop. Aquest taller interactiu et
permetrà tastar les metodologies exponencials a través d’exercicis o reptes pràctics. T’atreveixes a
participar-hi? Apunta’t a l’Exponential Day i transforma la teva empresa! Pensa que l’any que ve
potser ja no hi ets a temps...
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El
Newsletter
del
CEEILleida
tornarà amb vosaltres al setembre
El pròxim Newsletter del CEEILleida tornarà amb vosaltres al setembre. Fins llavors, esperem que
tothom gaudiu d'un bon estiu.

