
S A P I E N S  A C A D E M Y  
Taller de Joves Emprenedors 
Global Entrepreneurship Week Andorra 
Octubre, Novembre 2014 
 

 
Taller per a 
descobrir l’esperit 
emprenedor dins 
teu.  
Andorra necesita el 
teu talent i a tu que 
ho puguis portar a 
la pràctica.  

 
 

Et volem 
acompanyar en 
aquesta aventura, 
inscriu-te ara, 
places limitades 
 
 
SAPIENS ACADEMY 

com incorporar les inquietuds vitals per adaptar-se i emprendre en els joves de 16 a 20 anys 
 

Estem en una situació econòmica i social en la qual una gran quantitat de persones s’enfronten a un 
dels reptes més importants que vivim les persones és: 
“Definir qui sóc, què vull emprendre i fins a on de la meva vida vull arribar” 
“Sapiens Academy està orientat al descobriment vital dels joves perquè puguin desenvolupar-se com 

a persones emprenedores per tal d’emprendre qualsevol projecte al llarg de la seva vida  o bé, per 
adaptar-se als canvis constants que hauran de fer front” 

  



 

Torre CALDEA 5a Planta, Escaldes-Engordany AD700, ANDORRA 
tel. +376 737 737 

 

 
 
 
 
 

Objectius 
• Identificar les inquietuds que tenim totes les persones i que són les que hem d’aprendre a gestionar per tal de 

fer-ne acció 
• Desenvoluparan unes activitats de comunicació i així poder expressar què volen realment 

• Pautes i eines claus per fer la presentació de la seva idea o visió per tirar endavant 
• Oferir eines i metodologies senzilles per tal que puguin començar un procés emprenedor 

• Iniciar-los a definir la seva visió a mig llarg termini, tant personal com de projecte 
• Conèixer tècniques d’Oratòria actual 

• Difondre les seves idees en un format reduït (pitch elevator) 
 
Duració del programa 

• L’estructura del programa està dividit en cinc jornades de 2 hores 
• Les cinc sessions són: 

o 1a : Cicle vital amb actitud emprenedora 
o 2a : Els ions : on aplicar l’actitud Sapiens 
o 3a : Punts claus per gestionar una idea fins a ser un projecte 
o 4a : La gestió del fracàs com a oportunitat d’aprenentatge 
o 5a : Tècniques practiques d’Oratòria 

 
Calendari :  Octubre a Novembre 2014 (a determinar, segons formulari d’inscripció on line) 
Lloc :    (a determinar, segons formulari d’inscripció on line) 

Inscripció:  Gratuïta 
 

 
Nom i Cognoms:.......................................................................................... 
 
Autoritzo a participar en el taller d’emprenedoria de Joves, en el lloc i els horaris acordat desprès de processar inscripció 
al Sapiens Academy 
 
 
Data: 
 
 

 
_____________________________ 

Signatura dels Pares o Tutor legal 
 

Activitat fora de l’horari escolar, autorització requerida pels menors de 18 anys 
 


