
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2023 
 Fem  DIGITALITZACIÓ  

Porta la teva empresa al nivell estel·lar amb 
la digitalització 

 

Adreçat a 

o Empreses, autònoms i persones emprenedores que volen digitalitzar-se o conèixer què és, més enllà de 
crear una pàgina web. 
  

Objectius  

o Identificar els avantatges reals de la digitalització més enllà del màrqueting digital. 
o Incorporar una actitud innovadora en totes les àrees de l’empresa. 
o Focalitzar l’empresa en el client com a element clau de la digitalització. 
o Dissenyar el teu pla de digitalització dels 7 passos cap al canvi. 

 
 

Metodologia  

Metodologia de l’aprendre fent, incorporant cadascun dels passos de la digitalització en els projectes dels 
participants o, en el cas que no tinguin clar el seu projecte a través de la simulació de casos amb exemples. 
S’incorporaran eines àgils com Slack per a la comunicació del grup, Trello, eines col·laboratives o Miro per als 
exercicis entre sessions, etc. per introduir aquestes eines en el dia a dia del negoci. 
 
 

Continguts  

       Sessió 1 
o Digitalització, què vol dir de veritat.  
o Les tecnologies i tendències del segle XXI i com afecten al teu mercat. 
o El canvi de mentalitat com a base de la digitalització. Focus en processos, client i talent per tirar 

endavant. 
o Eines que ens ajudaran a integrar aquest canvi. 
o Pla d’acció per la propera sessió. Definir les eines que t’ajuden per a la digitalització del teu projecte. 

 
       Sessió 2 

o Repàs del pla d’acció i brainstorming grupal de focalització d’eines. 
o Què és la metodologia Agile i com ajuda a la millora de processos i de la productivitat. 
o Kanban i Scrum, punts clau per incorporar-los a l’empresa. 
o Cas pràctic: fem un Kanban del teu projecte. 
o Pla d’acció: definir en Miro les històries d’usuari per focalitzar el canvi en les seves necessitats. 

       
       
 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  

                                                                                                                                  

 

       Sessió 3 
o Focus en el client segons resultat de les històries d’usuari.  
o El nou mapa del client a la digitalització. 
o Lideratge Agile i les noves jerarquies. 
o Resum dels passos clau per a la digitalització. Qui serà el teu focus? 

 
 
 

Data  

Els dies 24, 25 i 30 de maig 2023 de 15 a 19h (Total 12 hores) 
 
 

✓ La sessió formativa serà impartida per Laura Cespedosa Cañada  
 

Més informació i inscripcions 

• Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç  
o Inscripció 

• La sessió informativa s’impartirà a les instal·lacions del Servei de promoció econòmica al Centre Àgora, 
a la Pl.  Àgora, 1 de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II).  
 

• Més informació:  Telèfon   93 817 11 69   /  web   https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9tlc4llH3N3l3LNwsHr1tuWDaqRKNUylwDReUid31OBAcKA/viewform
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/

