PROJECTE EMPRENEDOR
Batxillerat 2019-20

Realitza un dossier a mà (no amb ordinador) on expliquis, de manera ordenada
com ets, segons tu mateix, com et veuen els altres (familiars i amics), quins han
estat els teus conclusions durant els teus anys de formació acadèmica, incloent
què t'ha agradat i què no t'ha agradat (frustrat), per què has decidit matricularte a CreaNova, com creus que és, coneixes algú a dins, quins són els teus objectius
generals, com penses complir-los, dificultats que creus trobaràs, d'acord a la teva
forma de ser i el sistema de CreaNova i quin és el teu objectiu acadèmic.
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Si has decidit matricular-te en CreaNova dins el Batxillerat per a Emprenedors
Socials o per a Emprenedors en Ciència i Tecnologia, tens les teves idees clares.

Et consideres una persona dinàmica, inconformista, emprenedora i amb ganes de
desenvolupar les teves pròpies idees, treballant en equip. Per saber com podrem
ajudar-te i si encaixes en aquest equip, necessitem que ens expliquis quin és el teu
projecte d'emprenedoria i com ho vas a dur a terme, en què consisteixen els
estudis als quals optaràs i per què vols realitzar-los.
Desenvolupa un pla de treball durant els dos cursos acadèmics de durada i com ho
duràs a terme. Si tens una idea de negoci, una fórmula per canviar el món, és
aquest el moment de posar-lo blanc sobre negre i explicar-nos els teus plans.
Amb tot això, podrem conèixer-te una mica més i saber si podem ajudar-te a
aconseguir el teu objectiu a CreaNova.
Busquem un text endreçat on mostris quins són els teus interessos i intencions.
Aquest document servirà com a començament del nostre compromís formatiu, per
tant, és molt important per a nosaltres. L'extensió la determines tu. Tingues en
compte que aquest document té més importància que la resta de documentació.
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