
  

 

Coworking d’emprenedoria per a joves / EOI + Barcelona Activa 
Programa de formació i acompanyament a la creació de projectes empresarials per a joves, menors 
de 30 anys, registrats al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
 
Primera edició del Coworking per a joves, de l’Escuela de Organización Industrial, amb la 
col·laboració de Barcelona Activa. Un programa de formació i entrenament especialment pensat per 
a joves emprenedors, dissenyat per incrementar les probabilitats d’èxit de projectes en una fase inicial 
de desenvolupament. 
 
Dirigit a: 
 
Persones joves, 
menors de 30 anys 
d’edat, beneficiaris 
del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. 

Objectius específics 
• Objectiu general: 

o Formar, entrenar i acompanyar a persones emprenedores joves a 
posar en marxa el seu projecte empresarial. 

• Objectius específics: 
o Incrementar les probabilitats d’èxit dels projectes empresarials. 
o Escurçar el temps necessari per posar en marxa els projectes. 

 
 
Descripció del programa: 
Programa de formació i entrenament que combina 60 hores de formació distribuïdes en 15 sessions 
grupals de caràcter presencial i 30 hores d’assessorament individuals per a cada projecte, de la 
mà de mentors amb llarga experiència en el món empresarial i emprenedor.  
Basat en la metodologia Lean Start-Up que promou el test i posada en marxa ràpida dels projectes 
empresarials gràcies a l’assessorament i acompanyament individual intensiu. 
 
Formació grupal presencial (60h): 

• Metodologia per a emprendre 
• Màrqueting estratègic i operatiu 
• Operacions 
• Legal i Fiscal 
• Econòmic-Financer 
• Competències emprenedores 

Assessorament individual (30h per projecte): 
• Mentor (10h) 
• Projecte (15h) 
• Especialitat (5h) 

Lloc d’impartició: La formació grupal presencial i l’espai de treball coworking situat a: 
El Convent  
Plaça Pons i Clerch 2, primera planta (Barri d’El Born) 
08003 Barcelona 
 
Horari lectiu: 

• Formació grupal presencial (obligatòria): Dilluns i dimecres de 15h a 19h 
• Espai de treball coworking presencial (voluntari): Dimarts de 15h a 18:30h 
• Assessorament individual: Virtual (horari flexible) 

 
Calendari previst: 

• Procés de selecció: Gener de 2023 
• Data final preinscripció: diumenge 29 de gener de 2023 
• Data inici sessions grupals: Dimecres 8 de febrer de 2023 
• Data final del programa: Dimecres 24 de maig de 2023 

 

 


