
TALENT INTRAPRENEDOR 
Generant noves oportunitats a les organitzacions 

Presentació 
Segons l’últim informe Gallup sobre Recursos Humans, el 87% de 
les persones treballadores no estan compromeses amb l’empresa 
en la qual treballen. El desenvolupament de la intraprenedoria és 
clau per millorar aquesta circumstància, ja que és una palanca per 
accelerar el creixement empresarial i fomentar la innovació i la 
retenció del talent, reduint al màxim la “rotació no desitjada”. Una 
organització que fomenta un hàbitat adequat, pot facilitar que 
emergeixin els seus potencials intraprenedors/es -els homòlegs 
interns dels clàssics emprenedors/es dels quals tots n’hem sentit a 
parlar- . 

Metodologia 
El format del seminari serà un taller participatiu, orientat a 
construir las respostes a preguntes com: Com identificar el 
potencial intraprenedor a la nostra organització? Com crear una 
cultura propícia per això?  Quin lideratge es requereix? S’aportaran 
experiències d’èxit, compartint reflexions per identificar claus 
concretes per desenvolupar la intraprenedoria. 

 Dirigit a 
Persones que hagin d’impulsar o potenciar la intraprenedoria, 
siguin direccions generales, de negoci o de RH.  

Experts 
Fran Chuan 
Enginyer fascinat pel potencial latent en les actituds humanes. 
Apassionat de la Innovació. Soci fundador de Dícere (2004), 
consultora especialitzada en la innovació i en les persones i  
president de ToBeInn, xarxa internacional de coneixement en 
la innovació. Col·laborador del Babson College (Boston), del 
IESE Business School i de la UIMP (Santander) Coautor 
juntament amb el professor Jay Rao de diferents llibres d’èxit 
com “Innovación 2.0” 
 

 
Catherine Paredes 
Sòcia fundadora de Human Sotfware (2006). Psicòloga, 
Màster en Anàlisi i Conducció de Grups, Postgraduada en 
Investigació de Mercat. Executive Coach por la ICF, 
Practicioner en PNL. Coaching d’equips. És especialista en el 
Desenvolupament d’actituds intrapersonals per a l’èxit, com 
iniciativa, autoconfiança, gestió de l’adversitat i incertesa. 
Col·labora amb Esade, Foro de Foment i amb la Universitat de 
Barcelona. 



Data, horari i lloc 

 
17 de novembre de 2015 
 
Horari:  de 9:00 a 14:00h.  
 
Lloc: EADA 
c/ Aragó, 204 
Barcelona 

Preu Inscripció 

Envia la fitxa d’inscripció degudament 
complimentada per correu electrònic a 
seminaris@factorhuma.org abans del 10 de 
novembre de 2015. 

Places limitades. El curs es realitzarà amb un 
mínim de 10 participants. 

Al finalitzar el seminari s’expedirà un diploma 
acreditatiu. 

Coffee-break  inclòs 
 
Soci/òcies: 145€ 
 
Usuaris/àries 
de factorhuma.org: 195€ 
 
I.V.A. no inclòs 
 
 

 Programa 
 
1. Alineant conceptes 
Innovació, emprenedoria, intraprenedoria  i cultura, entre altres, 
són conceptes utilitzats amb assiduïtat, tot i això,  tothom entén 
el mateix quan els anomenem? 
 
2. Estímuls i desànims d’un emprenedor 
Conèixer quina és la genètica típica d’una persona emprenedora 
permet detectar-la a les organitzacions per tal de facilitar la seva 
conversió a intraprenedor. 
Analitzarem l’impacte de les persones intraprenedores en la 
cultura organitzacional.  
Dinàmica vivencial. 

 
3. Cóm és una cultura propícia per a l’estimulació de la 
intraprenedoria i la innovació? 
Aquesta és la pregunta i, per tant, la resposta del milió. 
Després de l’anàlisi de dades sobre innovació i intraprenedoria de 
més de 30 anys, realitzat pels professors de la Babson College – 
Boston, Jay Rao i Joe Weintraub, tenim  una definició i una eina 
per diagnosticar l’estat d’una organització a aquests efectes. 
Com creem un “Innovation Sandbox”? 
 
4. Un cas real i a més local! 
Compartirem l’experiència d’un empresa local desenvolupant un 
“innovation sandbox” i estimulant la intraprenedoria.  
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