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El Women Mentoring Programme posa a disposició dels projectes empresarials liderats per dones 
un grup de persones amb àmplia experiència i coneixement del món empresarial amb l'objectiu de 
brindar l’orientació necessària per a consolidar els seus projectes. 

Si tens interès en col·laborar amb el programa i participar-hi com a persona mentora, necessitaràs 
completar i adjuntar el següent formulari i enviar-lo a la bústia de LIDERA lidera@barcelonactiva.cat, 
conjuntament amb el teu CV. L’equip de programa revisarà la documentació i es posarà en contacte 
amb tu per explicar-te els passos per a formar part de la comunitat de mentores de LIDERA.  
 
Abans de fer la inscripció, és important que tinguis en compte les següents consideracions: 
POTS AMPLIAR LA INFORMACIÓ LLEGINT EL DOCUMENT DE PREGUNTES FREQÜENTS DEL PROGRAMA aquí. 

 
- El rol de la persona mentora no és remunerat i es basa en la voluntat de la persona en 

realitzar una tasca altruista, en favor de dones emprenedores que impulsen el seu projecte. 
- Les persones mentores disposen d’àmplia experiència emprenedora i la posen al servei 

d’altres emprenedores. 
- Les persones mentores interessades participen de forma prèvia en sessions de coneixença, 

dirigides a entendre millor les seves motivacions i valorar l’encaix que puguin tenir amb el 
programa i les emprenedores. És en base a aquest coneixement personal i les necessitats 
expressades per les emprenedores, que Barcelona Activa constitueix els equips de mentoria. 

- Els equips de mentoria estan conformats per 2 persones mentores, 1 persona tècnica de 
l’equip de programa, i la persona emprenedora.  

- El mentor o mentora assumeix el compromís de participar en un mínim de 6 sessions de 
mentoria, d’aproximadament 90 minuts de durada cada una d’elles, i de freqüència 
aproximada mensual.  

- L’equip de programa facilitarà a les persones mentores orientació i eines per dur a terme 
l’acompanyament. 

   

DADES PERSONALS 

 NOM I COGNOMS:  

 DNI:  

 DATA DE NAIXEMENT:  

 TELÈFON DE CONTACTE:  

 CORREU ELECTRÒNIC:  

 LINKEDIN:  

 
LIDERA, SUPORT I NETWORKING PER A DONES 

PROFESSIONALS, DIRECTIVES I EMPRENEDORES 
 

WOMEN MENTORING PROGRAMME 
 

mailto:escoladones@barcelonactiva.cat
https://barcelonactiva-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cecilia_bujados_ext_barcelonactiva_cat/EWAa80wtyIhKn7Cf7-dAncoBaURABFvEAL1vKHWEcBdgpw?e=MjvSXu
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DADES PROFESSIONALS 

Formació acadèmica:  

 

TITULACIÓ OFICIAL ESCOLA/UNIVERSITAT PERÍODE ESPECIALITAT 

    

    

 

NOM CURS ESCOLA/UNIVERSITAT PERÍODE/HORES CONTINGUT 

    

    

    

 

Idiomes: 

Indica el teu nivell valorant-lo del 1 al 4 (1 principiant; 2 intermedi; 3 avançat; 4 natiu). 

IDIOMA NIVELL INFORMACIÓ (HORES, CENTRE, 

TITULACIÓ OFICIAL, ETC.) 

   

   

   

   

 

Experiència professional: 

EMPRESA POSICIÓ PERÍODE RESPONSABILITATS PRINCIPALS 
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Experiència docent, mentoring, coaching, orientació i/o tutoria  
 

NOM CURS ESCOLA/UNIVERSITAT PERÍODE/HORES CONTINGUT 

    

    

    

    

 

Disposes de formació i experiència en competències pròpies de mentoria: 

Indicar nivell valorant del 1 al 5 (on 1 – poca; 5 – expertesa): 

COMPETÈNCIES NIVELL 

ASSERTIVITAT  
COMUNICACIÓ  
NEGOCIACIÓ  
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ  
VISIÓ EMPRESARIAL  
ESCOLTA ACTIVA  
LIDERATGE  
VALORITZACIÓ D’IDEES  
PRIORITZAR  
EMPATIA  
SUSPENDRE JUDICI (NO JUTJAR)  
ALTRES. INDICA QUINES...  

 
QUINES HABILITATS I COMPETÈNCIES CREUS QUE APORTES AL PROGRAMA? 
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Àrees d'expertesa: 
 
Indicar nivell valorant del 1 al 5 (on 1 – poca; 5 – expertesa):  

ÀREES D’EXPERTESA NIVELL OBSERVACIONS 

ESTRATÈGIA   
FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ   
INTERNACIONALITZACIÓ   
LEGAL   
FISCALITAT   
MÀRQUETING DIGITAL   
CONCEPTE I DISSENY DE PRODUCTE   
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ   
MÀRQUETING I VENDES   
OPERACIONS I LOGÍSTICA   
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES   
ECONOMIA ALTERNATIVA   
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC   
RELACIONS LABORALS   
ALTRES, INDICAR QUIN/A.....   

-    
-    
-    

 

Àmbit sectorial d’expertesa: 
Indicar nivell valorant del 1 al 5 (on 1 – poca; 5 – expertesa):  

ÀMBIT SECTORIAL D’EXPERTESA NIVELL OBSERVACIONS 

ALIMENTACIÓ   
RESTAURACIÓ   
ENERGIA I RECURSOS   
SISTEMES INDUSTRIALS   
INDÚSTRIES BASADES EN EL DISSENY   
INDÚSTRIES RELACIONADES AMB LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE 
  

INDÚSTRIES DE LA SALUT I CIÈNCIES DE LA VIDA   
INDÚSTRIES CULTURALS I BASADES EN L'EXPERIÈNCIA   
RETAIL   
TECNOLOGIA I SISTEMES DE GESTIÓ   
ALTRES , INDICAR QUIN...   

-    
-    
-    
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QUÈ ÉS EL QUE ET MOTIVA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENTORITZAR LES DONES PER MI VOL DIR.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN QUINS SECTORS D’ACTIVITAT PREFERIRIES MENTORITZAR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIN TIPUS D’EMPRESES VOLS MENTORITZAR: 

Fase inicial  

Fase de creixement  

Consolidada  

 

RECORDA ADJUNTAR EL TEU CV QUAN ENVIÏS LA SOL·LICITUD 
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INFORMACIÓ EMPRESA ACTUAL 

 NOM EMPRESA:  

 FORMA JURÍDICA:  

 ANY DE CONSTITUCIÓ:  

 CÀRREC I TRAJECTÒRIA 
DINS L’EMPRESA: 

 

 ACTIVITAT:  

 SECTOR:  

 Nº SOCIS / SÒCIES:  

 Nº TREBALLADORS I 

TREBALLADORES 

 

 LOCALITZACIÓ:  

 
MISSIÓ I VISIÓ DE L’EMPRESA: 

 
 
 
 
 

 

BREU DESCRIPCIÓ DEL NEGOCI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITAT I LLOC PER DUR A TERME LES MENTORIES: 

MARCAR DISPONIBILITAT: 

 

DISPONIBILITAT DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATÍ       

TARDA      

 

 

De dilluns a dijous, a partir de les 8:30 i fins a les 18:30 h.  
Divendres, a partir de les 8:30 h i fins a les 15 h. 
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MARCAR LLOC DE PREFERÈNCIA PER DUR A TERME LES MENTORIES:  

LLOC DE

PREFERÈNCIA

BARCELONA ACTIVA ESPAI DE LA MENTORADA 

ALTRES COMENTARIS SOBRE LES TEVES PREFERÈNCIES: 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU INTERÈS. 

☐ He llegit, entenc i ACCEPTO el tractament de les meves dades personals per l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i 

BARCELONA ACTIVA tal i com es descriu a la Política de Privacitat. 
(per acceptar-la, fes tic al requadre de dalt) 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 
L'informem que l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a plaça de Sant Jaume, 1, 08002 - Barcelona, és l'entitat responsable del tractament de 
les seves dades personals. 
Aquestes dades són gestionades per Barcelona Activa, amb domicili a C/ Llacuna, 162-164, 08018 - Barcelona, per compte de l'Ajuntament de 
Barcelona, conforme al corresponent conveni de col·laboració, el qual estableix les obligacions de confidencialitat que Barcelona Activa haurà de 
respectar en el tractament de les seves dades personals. 

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM (*) 
Tractem les seves dades personals per al compliment de la missió pública que l'Ajuntament de Barcelona té encomanada per llei relativa al 
foment de l'ocupació i l’emprenedoria i per a remetre-li comunicacions electròniques sobre les activitats i serveis que Barcelona Activa realitza 
per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb el compliment de l'esmentada missió. 
Aquestes dades han estat facilitades per vostè per haver-se enregistrat en alguna de les activitats esmentades o amb motiu dels contactes previs 
mantinguts amb vostè en l'àmbit de les activitats indicades de foment de l'ocupació i l'emprenedoria. Així mateix, les seves dades també poden 
haver estat facilitades per vostè per al manteniment de les relacions entre Barcelona Activa i l'empresa o entitat per la qual vostè treballa o 
col·labora. Concretament, Barcelona Activa pot disposar de les següents dades facilitades per vostè: 
Dades identificatives: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país. 
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població. 
Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d'estudis i situació laboral. 
Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la 
persona interessada si s'escau. 
L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa solament tracten o tractaran les seves dades de categoria especial (dades de salut, conviccions 
religioses, afiliació sindical, etc.) quan vostè ens hagi donat o ens doni el seu consentiment explícit per a fer-ho. 
(*) Si s'ha inscrit als nostres butlletins periòdics a través dels portals de Barcelona Activa per a rebre les novetats i actualitat relacionada amb les 
diferents línies d'activitat (Barcelona Treball, Barcelona Emprenedoria, Barcelona Empreses, Barcelona Cibernàrium o Barcelona Negocis), 
Barcelona Activa pot disposar de les següents dades facilitades per vostè: 
Dades identificatives: nom i cognom. 
Dades de contacte: correu electrònic.  

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS 
El tractament de les seves dades personals està legitimat pel compliment de la missió d'interès públic que l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona 
Activa tenen encomanada per llei per al foment de l'ocupació i l'emprenedoria, així com pel compliment de les nostres obligacions envers vostè 
derivades de les sol·licituds que ens adreci en el marc de les activitats de foment de l'ocupació i emprenedoria esmentades. 
Així mateix, el tractament de les seves dades de contacte corporatiu es realitzarà per al manteniment de la relació de l'empresa, entitat o 
organització per a la qual vostè treballa o col·labora amb Barcelona Activa i respon a l'interès legítim de la nostra entitat, expressament 
reconegut per la normativa sobre privacitat. 
El tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions electròniques està expressament autoritzat per la llei i 
respon a la necessitat de mantenir-lo informat sobre els serveis i les activitats que Barcelona Activa porta a terme per al foment de l'ocupació i 
l'emprenedoria i pels quals vostè ha mostrat interès o ha participat mitjançant la seva inscripció a les nostres activitats a  través de la nostra 
pàgina web. 
En el cas de tractament de dades de categoria especial, el seu tractament es troba legitimat pel consentiment explícit que vostè ens ha donat, 
consentiment que vostè pot revocar en qualsevol moment. 
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CESSIONS A TERCERS 
L'informem que les seves dades podran ser facilitades a administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals a les 
quals l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa es troben subjectes per raó de la seva activitat, així com, si fos necessari, pel compliment de 
les obligacions derivades de les seves sol·licituds en l'àmbit de les activitats de foment de l'ocupació i de l'emprenedoria. 
A més, les seves dades personals podran ser facilitades a empreses proveïdores de serveis a l'Ajuntament de Barcelona i/o Barcelona Activa 
prèvia subscripció dels contractes de confidencialitat i protecció de dades exigits per la normativa de privacitat. 
Per últim, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa cediran les seves dades personals a terceres entitats o empreses sempre que aquesta 
cessió sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades de les iniciatives envers la inserció laboral i/o la promoció de 
l'emprenedoria. En qualsevol cas, abans de procedir a aquesta cessió, se l'informarà sobre la identitat del destinatari de les seves dades d'acord a 
que vostè pugui oposar-s'hi. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 
L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, per al desenvolupament de les seves activitats, tenen contractats serveis d'empreses proveïdores 
de tecnologia ubicades en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ('tercers països'). Aquestes empreses proveïdores han 
subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a 
empreses proveïdores ubicades en tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la seva privacitat. 
Per a més informació sobre garanties amb relació a transferències internacionals de dades, vostè pot contactar amb la nostra Delegada de 
Protecció de Dades a través de les direccions postal i electrònica indicades amb posterioritat. 
 
DECISIONS AUTOMATITZADES 
L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa no adopten decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de 
les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb 
intervenció humana. 
 
DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS 
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i, després de la 
finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. 
Un cop finalitzada l'esmentada relació amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa les seves dades es tractaran només a efectes d'acreditar 
el compliment de les obligacions legals. 
Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades. 
 
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS 
Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament dirigint-se a la Delegada de Protecció de 
Dades a través de l'adreça electrònica dpo@barcelonactiva.cat. 
 
RECLAMACIONS 
Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant de la nostra 
Delegada de Protecció de Dades o davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o la seva direcció postal: C/ 
Rosselló, 214, 08008 - Barcelona. 

 
 
Recordeu enviar aquest formulari  lidera@barcelonactiva.cat 
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