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Objectius

• Descobrir i conèixer quins són els trets fonamentals de l’actitud 
emprenedora utilitzant metodologies de caràcter significatiu queemprenedora, utilitzant metodologies de caràcter significatiu, que 
afavoreixin la interiorització d’aquestes actituds per part de les 
participants.

• Identificar i explorar fortaleses i febleses personals a fi de treure’n 
partit amb finalitats emprenedores.

• Reforçar la capacitat de treball en cooperació a fi de reforçar i 
eixamplar les possibilitats emprenedores de les participants, i la 
viabilitat dels seus projectes.p j



ContingutContingut
C d• Comportament emprenedor:

– Qualitats personals: 1) Iniciativa, 2) Confiança en un mateix, 3) Creativitat, 4) 
Dinamisme, 5) Esperit crític, 6) altres, ) p , )

– Habilitats socials: 1) Cooperació, 2) Treball en equip, 3) Versatilitat

– Habilitats de direcció: 1) Capacitat de planificació, 2) Capacitat de lideratge, 3) 
Presa de decisions, 4) Assumpció de responsabilitats

• Autodiagnosi de fortaleses i febleses

• Creativitat: la generació d’idees

• Les oportunitats: com s’identifiquen, com es presenten, com 
s’aprofitens aprofiten
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De què De què morenmoren els nous els nous 
emprenedors a l’Estat espanyol?emprenedors a l’Estat espanyol?

• El 80% del teixit empresarial de l’Estat espanyols són pimes.p p y p

• El índice de fracasos empresariales continúa siendo muy elevado –el 
70% de las firmas fracasa antes de los 4 ó 5 años de vida–.70% de las firmas fracasa antes de los 4 ó 5 años de vida .



De quèDe què morenmoren els nous emprenedorsels nous emprenedors

Carmen Ayllón directora de l’Àrea de recolzament a les empreses del Consell

De què De què morenmoren els nous emprenedorsels nous emprenedors
a l’Estat espanyol?a l’Estat espanyol?

Carmen Ayllón, directora de l Àrea de recolzament a les empreses del Consell 
de les Cambres de Comerç: “l’escull principal és la manca de planificació i de 
coneixement. No es fa investigació prèvia i objectiva sobre el mercat i el 
producte ”producte.

Fernando Trías de Bes, escriptor i professor associat d’Esade: “Existeix la 
creença que n’hi ha prou per tenir èxit amb una idea original i sorprenent i encreença que n hi ha prou per tenir èxit amb una idea original i sorprenent, i en 
canvi és fonamental saber com posar en valor aquesta idea i com dur-la a terme 
per contribuir a consolidar i fer créixer la companyia”.

David Alva, president de la Confederació Espanyola de Joves Empresaris 
(CEAJE): “No cal crear res de revolucionari; a vegades n’hi ha prou posant en 
marxa un bar o un taller de reparacions del calçat, però cal fer-ho millor que els p ç , p q
altres, és a dir, gestionar-ho de forma excel·lent”.



De quèDe què morenmoren els nous emprenedorsels nous emprenedorsDe què De què morenmoren els nous emprenedorsels nous emprenedors
a l’Estat espanyol?a l’Estat espanyol?

El dictamen és concloent: 
Manca de planificació i de coneixementsManca de planificació i de coneixements 

En general, els emprenedors al nostre país atorguen una 
i tà i i l id d i i b i l f dimportància excessiva a la idea de negoci, i obvien la forma de 
posar-la en valor i dur-la a terme.









Clarificar els nostres objectius personals i integrar-hi el nostres objectius 
professionals ens ajudarà a prendre una decisió correctaprofessionals ens ajudarà a prendre una decisió correcta

És la pròpia persona la que ha de fer un acte de sinceritat amb ella mateixas a p òp a pe so a a que a de e u acte de s ce tat a b e a ate a
per tal de tenir clars els seus objectius personals i professionals. L’èxit de la
decisió final dependrà de la coherència entre ambdós tipus d’objectius.



L’emprenedor: L’emprenedor: qualitats personalsqualitats personals

IniciativaIniciativa
Creativitat

Confiança en un mateix

Esperit crític

Confiança en un mateix

AltresDinamisme



L’emprenedor: L’emprenedor: habilitats socialshabilitats socials

CooperacióCooperació

T b ll iTreball en equip

Versatilitat



L’emprenedor: L’emprenedor: habilitats de habilitats de pp
direcciódirecció

Capacitat de planificacióCapacitat de planificació

Capacitat de lideratge
Assumpció de responsabilitats

Capacitat de lideratge

Presa de decisions



AutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses ide fortaleses iAutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses i de fortaleses i 
feblesesfebleses

• La finestra de Johari
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AutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses ide fortaleses iAutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses i de fortaleses i 
feblesesfebleses

À● Àrea lliure
– És l’espai de coneixement comú a mi i als altres (sobre mi).

Aquesta àrea augmenta a mesura que augmenta la confiança– Aquesta àrea  augmenta a mesura que augmenta la confiança.

● Àrea cega
– Representa l’àrea que els altres coneixen sobre mi i que jo noRepresenta l àrea que els altres coneixen sobre mi, i que jo no 

conec.
– És el resultat del gran cabdal d’informació que som capaços de 

i d l l itransmetre, i del qual no som conscients.



AutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses ide fortaleses iAutodiagnosiAutodiagnosi de fortaleses i de fortaleses i 
feblesesfebleses

À● Àrea Oculta
– Hi trobarem tota aquella informació sobre mi, que “amago” o 

que simplement és desconeguda pels altresque simplement és desconeguda pels altres. 

● Àrea desconeguda
– És l’espai de desconeixement, tant per part meva com dels s espa de desco e e e t, ta t pe pa t e a co de s

altres respecte de mi.



CreativitatCreativitat

El primer pas per a arribar 
a tenir bones idees és 
tenir ideestenir idees.



L d id d lt

La idea
Transferir d’un país a un altre

Copiar millorant / “Robar” / Observacions de les deficiències dels altres

Les maneres de generar idees poden ser moltes...

Copiar millorant / Robar  / Observacions de les deficiències dels altres

Adquirir

Fer una segmentació voluntària (spin off _ IT )

Revitalitzar una idea (Els 60’, 70’, 80’)

Construir sobre una imatge coneguda

C i b h bili l / i l h bbiConstruir sobre habilitats personals / interessos personals o hobbies

Descobrir una oportunitat nova

Trobar una forma diferent de produir, comercialitzar i/o distribuir un producteTrobar una forma diferent de produir, comercialitzar i/o distribuir un producte

Inventar

Descobrir les noves utilitats dels objectes d’ús habitual (cartells / cadira)



CondicionsCondicions per a la per a la CreativitatCreativitat

Hi ha un seguit de qüestions a tenir en compte de cara a facilitar la creativitatHi ha un seguit de qüestions a tenir en compte de cara a facilitar la creativitat. 
D'una banda hi ha les condicions personals i culturals, és a dir, el marc dins del 
qual la creativitat té lloc. Així, hem de:

"La necessitat és l'origen de l'oportunitat"

Característiques favorables de les persones:Característiques favorables de les persones:

Confiança en un mateix

Valor i persistènciaValor i persistència

Flexibilitat

Capacitat críticaCapacitat crítica

Facilitat d'associació d'idees

Curiositat
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Curiositat



CondicionsCondicions per per a la a la creativitatcreativitat (Cont.)(Cont.)

• Principals bloqueigs a la creativitat:Principals bloqueigs a la creativitat:

• Excés d'especialització

• Manca de confiança o motivacióManca de confiança o motivació

• Capacitat deficient d'escoltar

• Característiques del líder:Característiques del líder:

• Delega i assumeix el risc d'error

• Fomenta la participacióFomenta la participació

• Pregunta

• Característiques de l‘empresa:Característiques de l empresa:

• Practiquen l'autocrítica a TOTS nivells

• Solen haver passat crisi
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Solen haver passat crisi



D é hi h d t i d t í ti / di i ò i d l ti it t

Condicions  per a la creativitat (Cont.)Condicions  per a la creativitat (Cont.)

Després, hi ha determinades característiques / condicions pròpies de la creativitat:

El primer pas per resoldre un problema és tenir-ho ben plantejat: l'habilitat per plantejar 
i id tifi bl é l b L j i d l tè i t l l ió di identificar problemes és la base. La majoria de les tècniques se centren en la resolució de 
problemes, amb la consegüent dificultat que significa el fet que per poder resoldre-ho, 
primer hem de plantejar-ho. Si no som capaços de plantejar un problema de manera 
creativa, no serem capaços de trobar solucions diferents a les comunes o "de sempre".creativa, no serem capaços de trobar solucions diferents a les comunes o de sempre .

La creativitat és integral: és un procés, una característica personal, i un producte. Així, les 
tècniques tendents a fomentar la creativitat, han d'estar enfocades de manera integral. Cal 
treballar sobre hàbits, creences, destreses, entorn social, etc.

Diferents àmbits d'aplicació i participació: no es poden utilitzar les eines participatives 
per a la resolució creativa de problemes, de manera indiscriminada. S'ha de tenir en 
compte: (1) diferències individuals, que poden funcionar com a font inesgotable de recursos 
creatius, o bé com una gran barrera, (2) necessitats personals en el moment d'utilitzar l'eina, 
i (3) les habilitats pròpies de les persones involucrades
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i (3) les habilitats pròpies de les persones involucrades.



Tècniques específiquesTècniques específiques: la Tempesta d’Idees: la Tempesta d’Idees

La Tempesta d’Idees (Brainstorming) és una eina de treball grupal interactiu noLa Tempesta d Idees (Brainstorming) és una eina de treball grupal, interactiu, no 
estructurat, que aprofita la sinèrgia per a la generació d'idees. En general s'utilitza per a 
la resolució de problemes.
Per utilitzar l'eina, es proposa tenir en compte una sèrie d'etapes que faran la sessió dePer utilitzar l eina, es proposa tenir en compte una sèrie d etapes que faran la sessió de 
treball més efectiva:
1. Escalfament: com si es tractés d'un esport físic, cal "escalfar" la nostra ment i 

predisposar-la per a crear.p p p
2. Generació d'idees

• Regles
• Tota crítica està prohibida• Tota crítica està prohibida
• Tota idea és benvinguda
• Tantes idees com sigui possible

• Tenir en compte que s'ha de plantejar un temps determinat de generació d'idees, i 
s'ha de complir.

• Per obtenir el màxim profit de l'eina, s'ha de procurar la intervenció de tots els 
ti i t P lt ti l "5 3 5" (5 3 id 5 i t )
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participants. Pensar en alternatives com el "5-3-5" (5 persones, 3 idees, 5 minuts).



• Les idees han de ser recollides en una pissarra o bloc on tots els participants puguin veure-

Tècniques específiques: Tècniques específiques: lla Tempesta d’Ideesa Tempesta d’Idees

p p p p g
les.

3. Aclarir idees: en aquest pas, es procedeix a la lectura i ampliació de les idees generades pel grup. 
Es pren nota dels aclariments, però no es debat sobre l'oportunitat o no de la idea, no es valora.

4. Combinació d'idees (si fos necessari): agrupar les idees que es puguin considerar similars. Buscar 
el consens, i no tirar endavant fins aconseguir-ho. En aquest punt tampoc es treballa sobre 
l'anàlisi de la idea.

5. Classificar idees i escurçar la llista (si fos necessari): una eina útil és el Diagrama d‘Afinitat o KJ. 
També es pot utilitzar el Diagrama Espina de Peix o 5M d'Ishikawa.

Diagrama d’Ishikawa 5 M’s
Desviaments de 

costos
Desviaments de 

terminis
Problemes de qualitat

Estimacions pobres Terminis irreals
Requisits no 
especificats

Diagrama d Ishikawa 5 M s

CAUSES

Mà d’obra Mètodes

Estàndards inadequats Planificació deficient
Personal sense les 

habilitats necessàries

Controls deficients
No hi ha control de 

canvis

24 Cal desglossar-ho fins la mínima expressió mesurable

Màquines Materials Medi
Ambient



TècniquesTècniques específiquesespecífiques: SCAMPER: SCAMPER

Substituir

Combinar

S

C
SCAMPER és una llista de 

verificació generadora 
d'idees basada en verbs 

Combinar

Adaptar

C

A

d'acció que suggereixen 
canvis en productes, 

serveis, procediments, etc.

Modificar-ne l’ús

Potenciar (augmentar)

M

P

EliminarE

Reordenar/invertir R
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Substituir

TècniquesTècniques específiquesespecífiques: SCAMPER: SCAMPER

Substituir

En els anys 30, els supermercats americans oferien als seus clients cistelles 
cada vegada més grans perquè poguessin adquirir més productes... fins que el 
1937 G ld i t l d l lt bl t l' t l1937, Goldman va inventar el carro de la compra, molt semblant a l'actual.

Quines coses, formats, productes o processos pots substituir o canviar al teu 
d t t l C i ?departament o a la Companyia?

Aconseguiràs millors resultats canviant alguna cosa?

Hi ha productes o serveis substitutius d'altres?Hi ha productes o serveis substitutius d'altres?
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Combinar

TècniquesTècniques específiquesespecífiques: SCAMPER: SCAMPER

Combinar

Per tal de facilitar el sistema de tarifació de serveis de transport públic, 
aconseguir la integració del transport públic en una sola xarxa, i d'aquesta 

t ib i l i i t d l t i lt ti t timanera contribuir al posicionament del mateix com una alternativa atractiva per 
a l'usuari, el 15 de novembre de 2000 el Consell d'Administració de l'ATM
aprova el Sistema Tarifari Integrat.

Pots prendre decisions de servei o producte que signifiquin la combinació d'un 
o diversos elements? Quins?

Quins nous productes o serveis de l'empresa són una combinació de dos 
d’anteriors?

Podries suggerir a la teva empresa combinacions de diferents productes oPodries suggerir a la teva empresa combinacions de diferents productes o 
serveis? Quins?
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Adaptar

TècniquesTècniques específiquesespecífiques: SCAMPER: SCAMPER

Adaptar

Adaptar suposa mirar al mateix temps el passat i el futur, buscant l'evolució 
de productes, processos que en l'actualitat ja funcionen, per potenciar-los o 

ill l L à i d d J W tt b t imillorar-los. La màquina de vapor de James Watt es va basar en anteriors 
invents de Newcomen i Papin, i l'actual helicòpter, a l’autogir de De la Cierva. 
Adaptar significa també imitar o copiar?

Quines coses, productes o serveis es podrien adaptar a la teva empresa per 
millorar-los o potenciar-los?

Com evolucionaran els productes i serveis de l'empresa?

Què puc aprendre dels meus competidors? Què puc copiar?

Newcomen: Inventor de la màquina de vapor atmosfèrica per bombar aigua de les mines.
P i I t d l’" ll P i " d d l' ll ió
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Papin: Invertor de l’"olla Papin", predecessora de l'olla a pressió.



Modificar-ne l’ús

TècniquesTècniques específiquesespecífiques: SCAMPER: SCAMPER

Modificar ne l ús

L'any 1909 va ser molt bo per als viticultors alacantins. Hi va haver tant 
d’excedent de raïm, que no sabien què fer-ne. Però amb molta imaginació vand excedent de raïm, que no sabien què fer ne. Però amb molta imaginació van 
aconseguir donar sortida a la producció sobrera inventant el concepte que 
consumir el dia de Cap d'Any porta bona sort. Aquest és l'origen de la tradició 
de prendre dotze grans de raïm al ritme de les campanades de mitjanit per cap p g p j p p
d'any.

Hi ha productes o serveis que poden tenir altres usos?

Hi ha processos o persones al meu departament que poden servir per altres 
coses?
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Técniques específiques: SCAMPERTécniques específiques: SCAMPER

PotenciarPotenciar

L’origen dels departaments de servei tècnic va tenir lloc quan a algú se li va 
acudir que l’empresa podia fer negoci produint menys béns i venent més 

iserveis.

Us sona…?

2 per 12 per 1

20% de mes

Què puc afegir o fer més gran al meu departament?

Quina grandària tenia la meva empresa fa uns quants anys i quina té ara?Quina grandària tenia la meva empresa fa uns quants anys, i quina té ara? 
Quins avantatges ha significat?
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Eliminar

Técniques específiques: SCAMPERTécniques específiques: SCAMPER

Eliminar

Els telèfons mòbils actuals pesen 20 vegades menys que els prototipus 
inicials, i ocupen molt menys espai que els que es comercialitzaven fa 10 anys.

Quins productes o serveis han reduït de tamany o d’abast?

Quin tamany de producte necessiten els diferents tipus de clients?

Puc treure o eliminar coses del meu departament? (productes, processos…)

¿Qué tamaño de producto precisan los diferentes tipos de clientes?
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Reordenar/invertir

Técniques específiques: SCAMPERTécniques específiques: SCAMPER

Reordenar/invertir

El con de gelat actual va néixer a l’Exposició Universal de 1905. Ernest 
Hamwi intentava vendre’ls en neules primes, mentre que un altre al seu costat 
t i é è it t l l t l t El d d l t dtenia més èxit venent el gelat en plats. El venedor de gelats es va quedar sense 
plats i Hamwi li va deixar neules, que quan es van doblegar per efecte de 
l’escalfor, van agafar la forma de con.

Quins productes o serveis es poden modificar?

Puc canviar la forma dels productes o serveis, de presentar-los, d’oferir-los al 
client?

Puc invertir l’ordre d’un procés?Puc invertir l ordre d un procés?
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