
Creus en tu mateix? Apostes per tu?

1 2 3 4 5

Autocon�ança

Saps relativitzar i gestionar l’estrès?

1 2 3 4 5

Gestió de l’estrès

Et consideres una persona creativa?

1 2 3 4 5

Creativitat

Què siginifica ser emprenedor? 
Necessito unes actituds determinades?

Una persona que decideix emprendre s’enfronta a tota classe de reptes, que posen 
a prova el seu caràcter i la seva determinació. 

Sou una persona emprenedora?

Responeu les preguntes següents amb una puntuació de l’1 (molt poc) al 5 (molt) i traieu les 
vostres pròpies conclusions!

Organització

Ets una persona ordenada? Et saps planificar?

1 2 3 4 5

Ets una persona productiva?

1 2 3 4 5

ProductivitatHabilitats negociadores

Saps comunicar i vendre el teu negoci?

1 2 3 4 5

C�� �� �� so� ������ed��?
SER EMPRENEDOR

Ets de proposar sense esperar que
la resta demani?

Iniciativa

1 2 3 4 5

Saps reaccionar bé quan reps una 
mala notícia? Et saps adaptar?

1 2 3 4 5

Flexibilitat i tolerància al fracàs



1
C�� �� �� so� ������ed��?
SER EMPRENEDOR

Què t’empeny a emprendre?Motivació

Quins són els teus punts forts? I els teus punts febles?Autoconeixement

Quant de temps pots dedicar al teu projecte?Gestió del temps

On vols arribar amb el teu projecte? Què vols aconseguir?Plani�cació

Has escoltat el teu client potencial? Què diu del teu projecte?Escolta activa



Abans de començar a emprendre és important conèixer quines són les habilitats 
necessàries per engegar un nou projecte.  Si creus que te’n falten moltes, et pots 
formar o bé les pots buscar en altres companys d’equip o amb col·laboradors.

Recorda que la motivació que t’empeny a iniciar un projecte és clau perquè tingui 
èxit. Si persegueixes un somni, si empendre és la teva il·lusió i la teva passió, de 
ben segur que funcionarà molt millor que si busques només una sortida laboral o 
ho vius com una possibilitat més. 

C�� �� �� so� ������ed��?
SER EMPRENEDOR

Explica el teu projecte de forma fàcil, amb una sola frase:Capacitat comunicativa

Imagina que tens una vareta màgica que et permet decidir el teu futur 
laboral i aconseguir un èxit assegurat. Quin projecte vols tirar endavant?

Vareta màgica
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