
Serem  imparables!

Per una  comunicació  ètica

CRISTAL·LITZA EL TEU PROJECTE AMB VALORS
 Programa formatiu: Dóna forma nítida i sòlida a la teva idea de projecte amb valors per començar a emprendre

Waitala ofereix cursos experiencials amb aplicació pràctica per a que transmeteu amb força  
el vostre missatge, impulsant els vostres objectius, i arribant a més gent interessada.

CONTINGUT
Abans d’emprendre hi ha una fase 
d’incertesa, una fase complexa de 
transitar durant la qual ens aborden les 
nostres pors, i, sovint, la paràlisi de no 
saber per on començar. 

En aquest programa formatiu 
t’acompanyem perquè trobis i treballis la 
teva idea de projecte amb valors, de for-
ma que puguis solidificar-la i convertir-la 
en un projecte emprenedor en el que 
creguis i que puguis posar en marxa. 
 
Posa la teva idea de projecte en acció, 
donant-li forma nítida i sòlida per fer el 
salt cap a una nova vida emprenedora. 

OBJECTIUS
· Analitza diferents idees de negoci, o 
diferents enfocs de la teva idea de nego-
ci per avaluar-les i sel·leccionar la més 
adequada tant a les teves necessitats 
com a les del mercat. 

· Defineix els valors que guien la teva 
vida i que han de guiar el teu projecte i 
defineix com els portaràs a la pràctica. 

· Coneix i analitza les teves capacitats 
i coneixements per prendre decisions i 
facilitar la teva nova vida emprenedora. 

PER A QUI ÉS
Per a persones que voleu impulsar 
projectes amb valors, o de l’economia 
social i solidària, tant si teniu una idea 
de negoci com si no.

METODOLOGIA
Treballem amb una metodologia pràc-
tica, a partir de dinàmiques individuals i 
grupals a on generar idees, analitzar-les, 
i connectar els diferents aspectes clau 
per posar en marxa un projecte empre-
nedor. 

QUI L’IMPARTEIX
Sóc la  Mariona de Waitala, una plata-
forma de comunicació ètica que ajuda 
a donar forma i veu a projectes amb 
valors mitjançant disseny i formació 
estratègics. Des del 2008 imparteixo for-
mació sobre emprenedoria, comunicació, 
creativitat i innovació tant a persones 
emprenedores amb valors, com a profes-
sionals del món creatiu.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Quant dura? 
16 hores.

Quan el feu? 
De forma periòdica. T’informem  
de cada convocatòria a través del 
nostre butlletí i xarxes socials. 

Quina és la modalitat? 
Fem el curs tant en modalitat  
presencial com virtual. 

Quantes places hi ha?
En la modalitat presencial, hi ha 25 
places. En la modalitat virtual, hi ha 50 
places. 
 

MÉS INFORMACIÓ
Si teniu alguna consulta sobre 
aquest curs, podeu contactar 
a: hola@waitala.com 
www.waitala.com
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Aquí us deixem una llista dels continguts que tractem al curs. 
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2. ANÀLISI DEL PUNT DE PARTIDA
Comença fent una anàlisi de la teva situació actual 
i la de la teva idea a diferents nivells per tenir infor-
mació que et pugui ajudar a prendre decisions en 
relació al teu projecte.

1. SOBRE EMPRENDRE
Ens introduïm en el món de l’emprenedoria en va-
lors, per identificar diferents projectes amb valors  
i bones pràctiques que t’inspirin.

5. EMPRENDRE EN COL·LECTIU O NO
Per posar en marxa el teu projecte, has de decidir si 
és millor emprendre en solitari o en col·lectiu, i si és 
en companyia, amb qui. Explora els pros i contres 
perquè puguis prendre una decisió a temps. 

8. PLA D’ACCIÓ
El procés de cristal·lització acaba, i comença una 
nova fase en la que toca actuar. T’ajudem a concre-
tar el teu pla d’acció per fer realitat la teva idea de 
negoci. 

4. SEL·LECCIONA ELS TEUS VALORS 
T’acompanyem perquè facis una sel·lecció i jerar-
quització dels teus valors essencials, i els que guien 
el teu projecte, i que decideixis de quines formes 
concretes els vols respectar.

3. IDENTIFICA LES TEVES CREENCES
Emprendre és una aventura, i t’enfronta a les teves 
creences, que poden ser potenciadores o limitants. 
Descobrir-les t’ha d’ajudar a treballar tenint-les en 
compte per treure el teu màxim potencial.

6. EXPLORA LA TEVA IDEA 
Ja tinguis una idea més o menys definida, amplia 
la mirada per avaluar la millor forma que pot tenir 
aquesta idea, tenint en compte tots els aspectes 
rellevants per emprendre. 

7. LA PROPOSTA DE VALOR
Concreta quina és la teva proposta de valor, que 
et fa especial i et diferencia al mercat, i com la vols 
comunicar en un paràgraf. 


