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2.1.Característiques emprenedores 

• Identificació d'oportunitats
• Assumpció de riscos
• Creativitat
• Capacitat d'innovació
• Capacitat de lideratge
• Persistència
• Energia
• Necessitat d'assolir allò que es proposa/poder
• Analitzar dades, fets, situacions



2.1.Característiques emprenedores

L'emprenedor/a que te èxit sol tenir algunes característiques 
clau, com ara l'habilitat d'identificar oportunitats, prendre 
decisions en el moment adequat i assumir riscos raonables. 
La creativitat i l'esperit innovador són importants, així com el 
lideratge.
Una actitud per treballar dur, amb persistència, energia, i una 
necessitat d'assolir allò planificat, garanteix l'èxit de 
l'empresa.
Per mantenir el negoci en bon funcionament, l'emprenedor/a 
hauria de tenir una gran capacitat analítica: analitzar dades, 
fets, situacions i ser capaç de fer front a circumstàncies 
imprevistes.



2.2.Auto-avaluació 

• Motivació per esdevenir un/a emprenedor/a social

• Dedicació per treballar per una bona causa

• Capacitat per prendre riscos

• Capacitat de presa de decisions

• Iniciativa

• Capacitat per mantenir un equilibri entre la vida familiar

 i el negoci 

• Capacitat per adaptar-se a les exigències del 

mercat

• Persistència i capacitat per afrontar i abordar les crisis que 
es puguin presentar 



2.3.Equip de treball 

• Qui dirigeix el negoci / habilitats de lideratge

• Personalitat emprenedora

• Habilitats de gestió

• Coneixements tècnics / específics

• Assessor/a / mentor/a, si cal

Les persones inverteixen en persones!!



2.3.Equip 
Per tal de que una Idea social arribi a bon port, en general es 
necessita un equip.

Fins i tot quan una persona reuneix les principals 
características d'un/a emprenedor/a, l'emprenedor/a és 
menys eficient treballant en solitari que amb un equip de 
treball. Per tant, un bon enfocament és buscar alguna 
persona amb habilitats de lideratge per dirigir l'empresa 
social, mentre que el treball tècnic es delega a alguna 
persona amb coneixements específics. Les habilitats de 
gestió s'han de tenir en compte al delegar la gestió.

En el procés de desenvolupament de la idea d'empresa 
social i posteriorment, quan s'arrenca el negoci i quan 
aquest comença a créixer, una suggerència seria treballar 
acompanyat/da d'un/a assessor/a o mentor/a  



Partenariat

• Per a alguns tipus d'empreses socials, crear un 
partenariat és crucial per tal d'aconseguir un major 
impacte social

• El partenariat pot donar suport a l'hora de 
desenvolupar la idea de l'empresa social, el 
màrqueting, com arribar als/les clients, i a l'hora de 
sol·licitar finançament. Sovint, una empresa social 
de confiança i coneguda i amb bona reputació és 
una bona sòcia per sol·licitar finançament.  



3. Valoració inicial del finançament 

• Quan els beneficis siguin iguals a les 
despeses

• Quines expectetives de beneficis

 tenim?
• Quines despeses?
• Recursos financers

(Veure Mòdul 5)



Recursos per seguir aprenent

Més informació sobre el 
desenvolupament d'un pla 
d'empresa. Ex: 
desenvolupament de productes, 
màrqueting i anàlisi financer 
(veure Mòdul 5)



Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea, en el 
marc del Programa Erasmus +, K2 Associacions estratègiques

"Aquest document reflecteix només els punts de vista dels autors i l'Agència 
Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura i la Comissió Europea no es fan 
responsables de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda".
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