Mòdul 2
La teva Idea

Exercicis de la Lliçó 2

1) Autoavaluació de les teves habilitats, experiència i competències:
En base als aprenentatges de la lliçó 2, considera la següent avaluació. Mantingue't centrat/da en la
teva motivació per iniciar una empresa social, la teva capacitat per identificar oportunitats, la teva
persistència per perseguir els objectius, per prendre decisions i per prendre i avaluar els riscos
Intenta incloure tant com et sigui possible les habilitats, l'experiència i les competències a la teva
avaluació. No tenen perquè ser exclusivament professionals i tècniques, sino també habilitats i
competències socials, molt necessàries per fer front a determinades situacions en el món de l'empresa
social.
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En base a l'autoavaluació de les teves capacitats d'emprenedoria i d'emprenedoria social, et sents
capaç per començar a implementar la teva Idea social?

2) L'equip que necessites per tal de que la teva Idea es converteixi en realitat
Fes una llista de coneixements i habilitats que no tinguis, però has de fer que la teva idea sigui una
realitat. Coneixes a persones que tinguin aquests coneixements i habilitats? Com els podries incorporar
al teu equip?

3) Avaluació financera/Recursos disponibles I necessaris

Hauries de predir quines inversions i costos tindràs per arrancar i desenvolupar la teva idea i quants
ingressos esperes?
Pots utilitzar una quadrícula tant simple com la que et proporcionem a continuació:
Ingressos/Costos
A. Costos
-

Costos salarials (inclou assegurances)

2. Costos per serveis
3. Altres costos (materials, amortitzacions, etc.)
B. Costos totals per activitat (1+2+3)
C. Ingressos
1. Ingressos per activitat
2. Altres ingressos
D. Ingressos totals (1+2)
E. Beneficis/Pèrdues de l'activitat (D-B)

