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Formato presencial e en liña

Inauguración da Feira e apertura de
stands

Talleres de modelos de negocio (con
inscrición previa):

Mesa redonda e rolda de pitchings
dos proxectos Iniciativa Xove

Despedida e peche da Feira

Descanso e xantar

Presentación:
Que é Iniciativa Xove?

Talleres de competencias profesionais
(con inscrición previa):

As competencias profesionais, cales son
as túas?

Metodoloxía Lean: trabúcate rápido e
barato

As competencias de Logro: espada ou
parede?

Sae ao mercado: fala coa xente, algúns
responden

Competencias de Afiliación e Poder:
sumas ou lideras?
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OBXECTIVOS DOS TALLERES
Talleres de competencias profesionais:

Definindo as competencias profesionais, cales son as túas?

As persoas participantes coñecerán as dez competencias profesionais con confiren unha
actitude emprendedora, sinalarán as que máis lles caracterizan, elixirán de forma
cooperativa as que lles parecen máis importantes e participarán nunha dinámica que
represente unha delas.

As competencias de Logro: espada ou parede?

As teorías de motivacións de David McClelland din que hai persoas que móvense con
máis enerxía cando hai un obxectivo que lles permite crecer profesionalmente. Neste
obradoiro veremos as 5 competencias de logro e faremos unha dinámica vivencial e
participativa que nos axude a comprender mellor a asumir riscos.

Competencias de Afiliación e Poder: sumas ou lideras?

A moitas persoas interésalles labrarse unha boa reputación, e a outras obter
recoñecementos sociais. Para entender isto, é útil coñecer os comportamentos asociados
ás competencias de afiliación e poder, poñendo ás persoas participantes ante un reto moi
movido de planificación conxunta.

Talleres para modelos de negocio:

Metodoloxía Lean: trabúcate rápido e barato

Cando alguén está a analizar as posibilidades de por en marcha unha idea
emprendedora, o mellor que pode facer é realizar modelos de proba áxiles e visuais que
nos permita comprobar dunha forma low cost se a nosa idea funciona. Por iso, neste
obradoiro manexaremos o Business Model Canvas, unha ferramenta que te permite,
dunha soa ollada, ver o teu plan de negocio.

Sae ao mercado: fala coa xente, algúns responden

Unha vez que temos feito un modelo de negocio sobre a nosa idea emprendedora,
necesitamos comprobar se o mercado, se os nosos clientes potenciais, están dispostos a
mercala. Para isto, o noso primeiro paso debe de ser falar con eles. Neste obradoiro
coñeceremos a regras básicas para elaborar un cuestionario de proba para facer o teu
primeiro test de mercado.
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