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DOSSIER DEL PARTICIPANT 

 
- Si vols pots: el camí de l'auto-ocupació. 

- Treballem les barreres emocionals: la por a 

emprendre. 

- Treballem les barreres cognitives: les creences 

limitadores. 

- Treballem l'auto-confiança: 

* En què sóc bo? 

* Què m'agrada? 

* Què és important per a mi? 

- I per on començar? No busquis idees, busca clients! 
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ACTIVITATS PER POSAR-NOS EN MARXA! 

 

E1_ Entrevista: Ajudan’s a conèixer-nos millor 

 

L’objectiu d’aquest exercici és que ens ajudis a conèixer 

millor el teu company/a. Tindrás 10 minuts per entrevistar-lo. 

A partir de les notes que prenguis podrás elaborar una 

presentació breu (no més de dos minuts) de la persona que 

entrevistis al restant del grup. 

Pots fer les preguntes que et vinguin de gust. Aquí tens uns 

suggeriments: 

• Quins han estat els teus èxits més importants? A nivell 

professional? A nivell personal? 

• Qui t’ha ajudat més en la teva carrera professional? 

• Quins són els teus hobbies? 

• Què se’t dóna ve? 

• Què ésperes d’aquest curs? 

 

Notes entrevista 
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Resum  
Cerca els aspectes més importants, que voldries posar de relleu per tal de 

que coneguem més al teu entrevistat 

 

 

 

 

 

 

 

E2_ Les nostre creences limitadores 

 

Tots tenim idees, opinions i creences sobre com som nosaltres 

mateixos i com funciona el món. Sobre què és possible i què no 

és possible. Algunes d’aquestes idees ens ajuden i ens permeten 

anar més enllà. En canvi hi ha determinades opinions que no ens 

deixen crèixer com a persones i com a professionals. Anomenem a 

aquestes idees: creences limitadores.  

En aquest exercici, el que volem és ajudar-te a descobrir 

quines poden ser les teves creences limitadores. 

 

Fase 1: detectar creences 

Completa la següent frase amb 15 adjectius 

Jo sóc... 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

  

Completa la següent frase de 15 maneres diferents 

En aquests moments, donada la situació económica... 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

Fase 2: detectar creences limitadores 

Creença Quina és la utilitat d’aquesta 

creença? En què m’ajuda a 

aconseguir els meus objectius? A 

ser la persona que vull ser? A 

tirar endavant els projectes que 

vull tirar endavant 
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E3_ Com fer front a les creences limitadores? 

 

Algunes de les creences limitadores que tots tenim estan tant 

lligades a la nostra personalitat i a la imatge que ens hem fet 

de nosaltres mateixos, que rarament ens parem a revisar-les 

críticament. Tot i que aquestes creences tot sovint no ens 

ajuden a obrir-nos a noves possibilitats, les persones tendim a 

ser molt reticents a abandonar-les. 

En aquest exercici et demanem que adoptis el rol de coach per 

tal d’ajudar a un dels teus companys/es a que revisi les seves 

creences limitadores. Això vol dir que tu estás convençut que 

aquesta creença limitadora no és certa (que el teu company no 

és com creu, sinó molt millor) i vols ajudar-lo a que ho vegi 

per si mateix: 

 

• Primer: Pregúnta-li, a partir dels resultats de l’exercici 

anterior, quines creu que són les seves creences 

limitadores (aquelles que més li poden impedir tirar 

endavant amb un projecte d’empreneduria) 

• Segon: tractar de cercar situacions o informació que no 

confirmin aquesta creença (ajuda al teu company/a a veure 

que potser està equivocat, i que les coses no són com les 

veu): 

o Exemple: Si el teu company creu que és egoista, 

pregúnta-li en positiu (“Quan va ser la darrera 

vegada que vas regalar alguna cosa?” “Quan va ser la 

darrera vegada que vas ajudar a algú? Etc.. 

• Tracta de trobar si el teu company ha realitzat alguna 

“distorsió cognitiva”: 

o Pensament tot o res: veure el món com blanc o negre. 

Però la realitat té una escala de grisos, no? (“Sóc 

egoista”, bé hi ha graus entre l’altruisme i 

l’egoïsme...) 

o Generalització excesiva: prendre un fet negatiu 

aïllat, i prendre-ho com una pauta interminable 

o Descartar allò positiu: oblidar-se de 
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tots els casos positius, i talents personals de 

manera constant 

o Saltar a conclusions que no estan prou fonamentades, 

per exemple, predir el futur de manera molt negativa 

o Magnificació i minimització: inflar les coses 

desproporcionadament o be no donar-li la importància 

que es mereixen. 

 

 

Per saber-ne més: 
Burns, David D. 2006. Adiós, ansiedad. Cómo superar la timidez, los miedos, las fobias y las 
situaciones de pánico. Paidos 
 

 

 

 

 

 

 

E4_ L’únic al què hem de tenir por, és a la por mateixa 

 

Recorda una experiència personal en la qual vas tenir la sensació que vas 

fracasar. 

Per tal de recordarla amb un cert ordre et demanem que l’escriguis 

breument 
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REPTE 1_ Tres Preguntes Poderoses 

 

Volem que els reptes plantejats siguin una font d’inspiració, 

de creativitat i d’energia positiva. Aquí tens alguns 

suggeriments per passar-t’ho bé mentre resols aquest repte (i 

d’altres que vindrán): 

• Kit de l’emprenedor: Quan hem estat més creatius? 

Segurament a la infantesa. Un emprenedor necesita uns 

mínims de materials que estimulin el seu pensament 

creatiu: post-its de diferents colors, rotuladors de 

diferents colors, papers de diversos tamanys... no és el 

mateix respondre de manera lineal un Qüestionari que fer 

una sessió de “tormenta d’idees” amb un DINA3 penjat al 

teu lloc de treball. 

• Ho has de fer sol?: En aquest curs et convidem a que 

exploris el treball en grup. Potser les millors idees et 

vindran compartint-les amb un company/a de seminari. 

• Troba un lloc que t’inspiri: Potser si la “casa et cau a 

sobre” no és el millor lloc per inspirar-te. Recorda que 

J.K.Rawling, l’autora de Harry Potter, va escriure el 

primer llibre de la sèrie a un pub... 

El repte d’aquesta setmana és: 

Primer pas: Fes-te aquestes preguntes 

• Quins són els meus punts forts? 

Reflexiona sobre la teva experiència 

 

Què vas aprendre d’aquest fracàs? 

 

 

 

 

 
Quina va ser la reacció de la gent al teu voltant?  

 

 

 

 

 
Creus que aquesta experiència t’ha ajudat d’alguna manera a estar on ets 

ara? 
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o En què soc bo? Què faig bé?  

o Quins són els meus talents? 

o Què em diu la gent que faig bé? 

o Què hi ha al darrera dels èxits que he tingut? 

• Què és el que m’agrada fer? 

o Què em diverteix? Que em fa gaudir? 

o Quines coses faig, que quan les faig, m’oblido del 

temps? 

o Què em fa passar una molt bona estona? 

• Que és important per mi? 

o Quines activitats tenen sentit per mi? 

o Quines coses estan d’acord amb els meus valors? 

o Quin impacte vull que tingui la meva feina en els 

altres? 

Segon pas: troba el teu “hot spot” (Hi ha alguna cosa que 

t’agrada, és important per tu i a més a més se’t dóna be?) 

• Busca la intersecció entre les teves respostes a les tres 

preguntes: quin són els patrons comuns?  

• Possiblement, seras feliç i et sentirás realitzat si 

situes el teu projecte al voltant d’aquest “hot spot”. 

 

Tercer pas: Prepara una presentació creativa d’un minut (el 

nostre segon “Elevator Pitch”) per exposar els resultats 

d’aquesta investigació apreciativa als altres. 

 

Per saber-ne més: 

Ben-Shahar, Tal. Ganar Felicidad. Ed. Integral. 

 

 

 

ACTIVITATS: NO BUSQUIS IDEES, BUSCA CLIENTS! 

F1_ El què i el per què del networking 

Hi ha persones que aconsegueixen que les coses que volen 

succeeixin, saben moure’s, coneixen a la gent indicada i 

generen relacions de confiança... han desenvolupat un 

networking efectiu. 

No us desperta sana enveja aquell que sempre aconsegueix estar 

al moment precís i lloc adequat? És només sort? És quelcom 

reservat al “guapus” i simpàtics? (tot i que és de gran ajuda) 

... No, no necessàriament. 

En el món laboral és tan important la preparació, les 

habilitats i capacitats com saber relacionar-se amb la gent 

adequada. Contactes, contactes, contactes... però no qualsevol 

contacte! De que serveix tenir una agenda amb 2000 contactes si 

no pots fer-la servir, perquè no sabem qui són aquests 

contactes o el que és pitjor ells no saben qui sóc jo? Tampoc 

cal anar a l’altre extrem i parlar de contactes només si són 
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d’amics íntims, però sí de persones que confien en tu i en les 

teves capacitats professionals. 

Oblidem-nos de fans i followers i centrem-nos en les persones: 

el veritable networking es fa offline. El bon networking 

comença en el nostre cercle més proper. 

Una possible definició del networking... L’art de construir i 

mantenir relacions (personals o professionals) a llarg termini 

que impliquin (sempre) un benefici per ambdues persones. Dit 

d’un altre manera consistex en cultivar la nostre agenda de 

contactes. 

Per a què networking? I per a què no? 

Per avançar en la nostra carrera, per trobar feina, per 

expandir un negoci, per augmentar la nostra visibilitat, per 

buscar ajuda i sinergies... 

Per a què no: com a instrument de venda directa del producte, 

per repartir targetes de visita sense sentit, per ampliar per 

ampliar el nombre de contactes, per parlar per parlar, com 

intercanvi de favors... 

Els ingredients d’un networking efectiu són: visibilitat, 

generositat (agraïment), pro activitat (preparació), diàleg i 

confiança. 

Organitzar els contactes i establir prioritats.  

Buscar un format que et permeti recollir les dades més 

importants dels teus contactes. Classificar els contactes 

segons les variables més útil per a tu: tipus de contacte 

(personal o professional), sector econòmic, àmbit del contacte 

(gimnàs, universitat, treball), procedència (família, treball, 

estudis, aficions, formació, celebracions), qualitat (claus o 

gurus), per actitud (socialitzador, solitari, connector, 

“utilitzador”)  etc. Per a recuperar antics contactes i crear 

d’altres nous pots buscar punts d’interacció entre persones que 

participen en més d’un d’aquest entorns. Per últim enriqueix 

les descripcions que facis dels teus contactes amb paraules 

clau i “etiquetes” perquè sigui mes senzill trobar-los o 

recordar-els quan els necessitis. Tinguis clar el mapa dels 

teus contactes segons els nivells de relació. 

Fase 2: crea nous contactes. Fase 3: Connectar amb els 

professionals del nostre sector o àmbit de forma estratègica. 

Fase 4: Mantenir i explotar els contactes. 

Per saber-ne més: Ferrazzi, K., Raz, T. 2008. Nunca comas solo. Amat Editorial: 

Barcelona. [Un clàssic sobre el networking] 
 

 

E1_Mapa de contactes 

1_ Classifica els teus contactes segons les variables més útil 

per a tu: tipus de contacte (personal o professional), sector 

econòmic, àmbit del contacte (gimnàs, universitat, treball), 
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procedència (família, treball, estudis, aficions, formació, 

celebracions), qualitat (claus o gurus), per actitud 

(socialitzador, solitari, connector, “utilitzador”)  etc. 

2_ Busca punts d’interacció entre persones que participen en 

més d’un d’aquest entorns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2_ EMPATIA 

Un projecte d’empreneduria pot maximitzar les seves possibilitats 

de tenir éxit si connecta bé amb un mercat, en definitiva si 

ofereix una solució a un problema, a una necessitat que té un 

grup de clients. 
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Però, com podem descobrir aquestes necesitats insatisfetes dels 

nostres futurs clients? Doncs una resposta és: empatitzant amb 

ells. 

Empatia consisteix en veure el món com el veu el teu client. 

Posar-se a la seva pell: sentir i pensar com ell.  

Quan aconsegueixes “posar-te a la pell” del teu client 

descobreixes oportunitats, és a dir necesitats del client que 

potser no són satisfetes encara. Cada una d’aquestes necesitats 

no satisfetes representen una possibilitat per innovar. 

Estem tots “cablejats” per sentir empatia amb els nostres 

clients. El nostre cervell té neurones mirall que ens permeten 

sentir el mateix que els clients que observem. També tenim un 

sistema límbic que ens permet connectar-nos emocionalment amb les 

seves preocupacions i  fer que el nostre client ens importi.  

Però per a que la màgia de l’empatia es posi en marxa ens cal 

tenir un contacte directe, experiencial amb el nostre client: hem 

de viure com ell, l’hem d’observar, l’hem de preguntar. Només a 

través dels sentits s’encenen les neurones mirall i es genera 

aquesta empatia. 

Quines metodologies podem fer servir per tal d’empatitzar amb un 

client, i descobrir d’aquesta manera una necesitat no satisfeta? 

• Immersió: Consisteix en viure la experiència que tindrà el 
teu client. Si vols posar una agència de viatge 

especialitzada en la Xina, potser que t’apuntis a un viatge 

organitzat per una agència que ja funciona. Fixa’t amb tot 

el què funciona i en tot allò que podries millorar per tal 

de diferenciar-te [cas real: mirar el web 

www.chinaalacarta.com] 

• Observació: Per tal de detectar “insights” o necessitats no 
satisfetes et pots dedicar a observar al teu client. Passa’t 

hores observant-lo (fins i tot pots mirar de fotografiar-lo) 

i preguntat constantment: 1. Què fa? 2. Com ho fa? I 3. Per 

què fa el què fa i de la manera com ho fa? 

• Entrevista: Preguntar és de savis. Una altra manera 

d’entendre les necessitats del teu client, consisteix en 

entrevistar-lo. Una entrevista que cerca empatitzar amb 

clients passa per cinc fases: 

o Introducció: Hola sóc un emprenedor interessat a 

conèixer millor la teva experiència d’anar a la 

perruqueria 

o Inicial: Vas normalmente a la perruqueria? 

o Construeix Relació: Hi vas molt sovint? Sempre a la 

mateixa? 

o Grand Tour: Quina és la teva millor experiència a una 

http://www.chinaalacarta.com/
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perruqueria? Què va passar? Per què et vas sentir tant 

satisfeta? 

o Reflexió: Com creus que hauria de ser la millor 

perruqueria? 

Per saber-ne més: Patnaik, Dev. 2009. Wired to Care. How companies 

proper when they create widespread empathy. FT Press: New 

Jerseay 

REPTE 2_ trobar una necessitat no satisfeta a partir del 

contacte directe amb clients potencials 

En aquest repte et proposem que empatitzis amb els teus clients 

futurs, amb l’objectiu que detectis necesitats no satisfetes 

que serveixin per inspirar el teu negoci (per diferenciar-te, 

per donar un valor afegit que faci que el client et triï a tu i 

no a la teva competència) 

Per fer-ho, et demanem que facis servir de manera intensiva, un 

o més d’un dels mètodes que fem servir per empatitzar amb els 

clients. 

 

Per saber-ne més 

 

http://dschool.stanford.edu/wp-

content/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf [dossier 

pdf de la Stanford Design School] 
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