
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jornades formatives al Segrià – CEI Torrefarrera 
 

Eines metodològiques per millorar 

l’estratègia de negoci 
 

Si vols crear una empresa o millorar la que ja tens, apunta’t a aquestes dues jornades formatives on es donaran 

coneixements i es practicaran dues eines metodològiques per a millorar l’estratègia de  negoci.  

Aquesta és una acció de formació que s’engloba dins el Programa Rural100 de foment i creació d’empreses innovadores al món 

rural que impulsa la Diputació de Lleida i GlobaLleida i executa la Fundació CEDRICAT. 

En què consisteix? 
La formació, bàsicament pràctica, consisteix en dues sessions de treball: 

 

• 16 de desembre. Durant aquest dia es treballarà l’eina canvas per tal de definir els models de 
negoci dels participants. La metodologia que s’utilitza és molt pràctica i permet que tots els 

participants finalitzin la jornada amb el seu model de negoci definit. 

• 17 de desembre. Durant aquest dia es treballarà de manera pràctica la metodologia del Lean 

Startup que permet acabar de definir el model de negoci (canvas) de cada participant per tal 

d’adaptar-lo al mercat. 

� A qui s’adreça?  
La formació s’adreça a emprenedors que vulguin crear la seva empresa i a empreses ja constituïdes que hagin de 

fer un canvi al seu model de negoci, com per exemple, obrir una nova línia de negoci, orientar-se a nous clients, 

buscar nous canals de comercialització, etc. 

� Contingut  
 

16 de desembre. DEFINICIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI 
        9:30. Inauguració de les Jornades i presentació del Programa Rural100 i del contingut  

  9:45. Presentació dels assistents 

10:15. Model de negoci: el canvas 

11:00. Pausa  

11:30.  Exercici pràctic: construcció d’un canvas conegut 

12:00. Models de negoci: exercici pràctic 

13:30. Dinar  

15:00. Models de negoci: exercici pràctic 

16:30. Fi de la formació 

 
17 de desembre. TREBALL DE LA METODOLOGIA LEAN STARTUP 
  9:30. Presentació dels objectius de la jornada 

  9:45. Treball en grup del Lean Startup: exercici pràctic 

11:00. Pausa 

11:30. Treball en grup del Lean Startup: exercici pràctic 

13.30. Dinar  

15:00. Treball en grup del Lean Startup: exercici pràctic 

16:30. Fi de la formació 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un programa de: Executat per:  

 

  

 

 

 

   

 

 

Amb el suport de:  

 

     

Inscripcions i contacte 

Per dubtes o preguntes sobre el programa, o bé per formalitzar la teva inscripció: 

CONTACTE 

 
Consell Comarcal del Segrià  

Servei Comarcal de Joventut 

www.segria.cat 

joventut@segria.cat 

973.054.800 

CEI Torrefarrera 

http://www.xarxaceilleida.cat 

eluengo@torrefarrera.cat 

973.982.405 

 


