EMPRENEDORIA I
INNOVACIÓ EN
FISIOTERÀPIA
Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats
Durada: 15 hores lectives
Preu: 185€
Calendari: 19 i 20 de novembre de 2021
Horari: divendres de 15.45 a 21.00 i dissabte de
9.00 h a 20.45 h
Lloc realització: Facultat de Medicina UdL. Av.
Montserrat Roig, 2, 25008, Lleida

DOCENT
Endika Lozano. fisioterapeuta. Màster en Teràpia Manual
Ortopèdica. Professor associat de la UIC. Cofundador de
Wellshared

PRESENTACIÓ
Molts i moltes fisioterapeutes desitgen treballar pel seu compte i crear el seu propi centre de fisioteràpia. Això comporta
una sèrie de coneixements i pràctiques per a poder reduir el risc de fracàs. El més important quan algú té una idea és
conèixer als clients que es puguin sentir-se atrets per l'oferta i que a més estiguin disposats a pagar per ella; no obstant
això, solem dedicar molt de temps a desenvolupar idees, models i plans de negoci sense parar-nos a pensar si els clients
pagaran per això.
Per augmentar les possibilitats d'èxit hem de canviar la forma en la qual es desenvolupen els projectes, situant en el
centre al client en comptes de la idea i transformant la idea segons les necessitats i expectatives del client. Això és el que
proposa aquesta formació en emprenedoria i innovació per a fisioterapeutes, basant-se en diverses metodologies com:
Design Thinking, Lean Startup, el treball grupal i un enfocament eminentment pràctic que permeti integrar aquests
conceptes i treballar les eines que ajudaran a emprendre.

OBJECTIU

Potenciar l'interès per la innovació i l'emprenedoria dels i de les fisioterapeutes, amb aquest propòsit facilitem una
metodologia i eines que ajuden a augmentar les possibilitats d’èxit a l'hora de crear un negoci.

PROGRAMA




Presentació
Emprenedoria i innovació
Pràctiques:
• Exposició de problemes, votació i creació de grups.
• Problema-Solució
• Client
• Proposta de valor
• Encaix problema-solució
• Model de negoci
• Estudi de la competència

Avaluació del curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumnat. El percentatge
d'assistència mínim per obtenir el certificat del curs és del 80%. Caldrà que l’alumne/a accepti les normatives vigents en matèria de prevenció del
COVID19. El Departament de Formació enviarà un document que caldrà retornar signat en les 48 hores prèvies a la realització de l’activitat

