
Impulsa't cap al canvi!
A qui va adreçat?

La Fàbrica de l’Impuls a la Innovació és un programa adreçat a persones que esteu en situació d’atur*, que teniu o bé 
estudis superiors (grau superior o universitat), o bé una llarga trajectòria professional amb la qual heu adquirit clarament 
aquelles competències transversals necessàries per desenvolupar-vos a nivell professional.

*persones inscrites al SOC com cercants d’ocupació o de millora de l’ocupació actual.

Què t'oferim?

Un programa ideat per impulsar-te cap a una nova trajectòria professional i acompanyar-te en la gestió del canvi.
El disseny del teu itinerari personalitzat en base als recursos existents a la comarca.
En el cas que ho necessitis, acompanyaments individualitzats a través de:
 Coaching personal per acompanyar-te en el procés de clarificació de la trajectòria professional, per potenciar  
 l’autoconfiança i el propi autoconeixement.
 Màrqueting personal perquè puguis implementar tècniques d’innovació i de creativitat al teu projecte professio 
 nal.
Sessions dissenyades per a obrir-te la ment, inspirar-te, clarificar i ampliar el teu camp de visió i el ventall de possibilitats 
amb què mires el futur.
 Converses fora la capsa: taules-col·loqui facilitades amb materials audiovisuals suggerents i provocadors que et  
 permetran mirar més enllà, inspirar-te, pensar fora la capsa.
 Cafès experto: col·loquis informals amb experts que et permetran compartir les teves inquietuds amb experts  
 sobre temàtiques del teu interès.
 Sessions up-date: per posar-te al dia tot coneixent les tendències que hi ha al món avui i com aquestes impacten  
 a Osona.
 I molts recursos més …

Com et pots inscriure?

Omple el formulari que trobaràs a la pàgina www.creaccio.cat/innovacio
Assisteix a la sessió de llançament “kick off”, on se t’explicarà què és i què t’ofereix el programa, i que es porten a terme, 
cada mes, a diferents municipis de la comarca.
Sessions kick off de l’any:
 16/02/17 de 9:30-10:45 a Manlleu
 2/03/17 de 9:30-10:45 a Roda de Ter
 6/04/17 de 9:30-10:45 a Taradell
 4/05/17 de 9:30-10:45 a Vic
 1/06/17 de 9:30-10:45 a Santa Creu de Jutglar (Lluçanès)
 6/07/17 de 9:30-10:45 a Centelles
 7/09/17 de 9:30-10:45 a Torelló
 5/10/17 de 9:30-10:45 a Sant Hipòlit de Voltregà

Consulta l’adreça del lloc exacte i la resta del programa d’activitats al calendari.

Els propers passos

Un cop hagis vingut a la sessió de kick off podràs accedir al formulari previ a la sessió d’acollida. En funció de les teves 
necessitats, et convocarem a una entrevista d’acollida per definir el teu itinerari personalitzat amb el qual visualitzaràs la 
globalitat del teu procés i els recursos que caldrà activar.

A partir de llavors ja estaràs de ple impulsant-te cap al canvi!

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=Zm5nc2Zodml0NHIxY212aWpscTg5NjAxYzBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


