
 

 

TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL A LES 

PIMES 

 
 
 
 

 
 
 Amb més de 18 anys d’experiència, la 

professionalidtat del nostre equip de 
persones, garantitza la gestió i dina-
mització dels entorns empresarials. 

 
 Amplia gama de productes i serveis en 

l’àrea de Gestió de Persones per a 
Pimes. 

 
 Personaliztació de Productes i Serveis, 

segons necessitats especifiques de la 
clientela. 

 
 Alt nivell de coneixement i experiencia 

en la gestió de formació bonificada de 
FUNDAE. 

 
 La Certificació com a Centre Homolo-

gat de Formació p el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, confirma una aposta per 
la feina ben feta. 

 

 
 Penses que el teu projecte necessita més impuls? 

 Tens un negoci que no acaba d’arrencar? 

 Et sents sol@ lluitant contra tots els obstacles? 

 Creus que la transformació digital és necessària però no trobes la 

formació que realment necessites? 

 Vols que persones expertes t’ajudin amb el teu negoci? 

 Vols compartir la teva experiència amb altres emprenedors com tu? 

 T’agradaria participar en un grup de treball i posar en pràctica el que 

realment pot ajudar-te? 

 
 

PROGRAMA TRANSFORMACIÓ DIGITAL A LES PIMES 
 
Impulsa el teu projecte participant en un grup de treball amb metodo-
logia TAKE OFF, on rebràs suport, acompanyament i formació, crearàs 
sinergies i networking i compartiràs inquietuds, coneixements i la teva 
experiència amb persones emprenedores com tu. 
 
Crearàs aliances i teixit empresarial, adquiriràs noves habilitats, tècni-
ques i participaràs en un espai on impulsar la teva creativitat i noves 
d’idees. 
 
DESTINATARIS 
 
Persones, professionals i emprenedors que vulguin impulsar la seva em-

presa, projecte de negoci o vessant professional. 

 
 
OBJECTIUS DEL PROGRAMA 
 

 Fer incidencia directa, impulsar l’emprenedoria ajudant a 

projectes concrets i de manera personalitzada. 

 

 Impulsar projectes emprenedors fent-los participar en grups 

de treball on reben suport, acompanyament i formació, 

creant sinèrgies i networking i compartint inquietuds, conei-

xements i la seva experiencia amb professionals com ells.  
 

 Generar aliances entre els assistents, aconseguir noves habili-

tats, tècniques i impulsar un espai de creativitat i viver d’idees. 

 

 Permetre als professionals desenvolupar solucions innovadores 

per als seus projectes de diferents sectors empresarials, així 

com promoure el talent, l’emprenedoria i la creació d’empre-

ses. 

 

 Dins del Take Off, els assistents podrán valorar si el seu projec-

te pot ser factible, rendible i ho podrá contrastar amb experts 

participants al curs.  

 

 

 

                    
 
 

Per a més informació                  OFICINES CENTRALS 

93 675 67 00 

Carrer Borrell, 4 

 08172 Sant Cugat del Vallès 

  info@grupessentia.com 



TEMARI 
 

1. Conceptes. Què és la transformació digital? Dirigit als projectes que hi 

participen. 

Impacte en el nostre entorn i a les nostres empreses. Amazon, Face-

book, Netfllix, Nike, Starbucks. 

2. Canvis en les nostres Estratègies per la transformació digital del nostre 

entorn. Sessió práctica. 

3. Impacte en la nostra operativa. Digitalització personal. Eines. 

4. Com podem implentar eines. Sessió d’intercanvi entre projectes, valo-

rant la idoneïtat de les eines-projectes. 

5. Google, Instagram 

6. Equips, optimització. Anàlisi millores. 

      Criteri a l’hora de valorar la transformació digital en cada cas. 

7. Conceptes, bases i indicacions per fer networking 

8. Fer networking. Què fem i què no. Ens funciona? 

      Sessió de networking com a clausura del programa. 

 
 
 
MODALIDTAT I METODOLOGÍA 
 

   El curs es farà en modalitat presencial, si la situació per Covid-19 ens 

ho permet, i seguint totes les mesures de seguretat al nostre abast. 

 

 El curs es farà seguint la Metodologia Take Off que consisteix en treba-

llar per grups de capacitació on els assistents rebran suport, acompanya-

ment i formació, crearan sinergies i networking i compartiran inquietuds, 

coneixements i la seva experiència amb persones com ells. 

 

. 

 
 
 

T’INTERESSA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 

 

DATES FORMACIÓ: 

Del 6 de juliol fins el 16 de Setembre de 2021 (Agost vacances) 

 

HORARI: 

Dimarts i Dijous matins 

 

DURADA: 

25 Hores  (inclou 1 hora d’orientació particular a acordar amb cada assistent) 

 

  PREU: 150 € 
 

  MÉS INFORMACIÓ:  Anna Camps    

                                    Info@grupessentia.com 
 

                  93 675 67 00  

 
 
 
 

 

 

 


