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 Una eina de refl exió 
i d’avaluació d’alter-
natives que inclogui 
tots els aspectes 
importants, identifi qui 
els recursos i propo-
si com aprofi tar les 
oportunitats existents 
per desenvolupar-se 
amb èxit.

 Una guia per portar 
a terme el projecte de 
manera efi cient i efi -
caç, i que faciliti també 
la seva posterior trans-
feribilitat.

 Un element útil 
per fer el seguiment 
i l’avaluació contínua 
del projecte pilot, que 
permeti el seu enri-
quiment a través de 
noves iniciatives i de la 
millora de les accions 
proposades inicial-
ment.

L’estratègia    
local d’im-
plementació,  
entesa com un 
procés obert, 
pretèn ser:

Aquest document del Projecte “Cultura em-
prenedora a l’escola”, format per l’equip 
vinculat a les escoles Can Palmer i Mont-
serratina i pels tècnics municipals adscrits 
als departaments d’Educació i de Promoció 
Econòmica, expressa les variables que afec-
ten la seva execució, com a projecte pilot, i 
l’assoliment dels seus objectius: model d’or-
ganització, actuacions a dur a terme, agents 
que hi participen i funcions que tenen enco-
manades, mobilització, utilització i control 
dels recursos necessaris. 

Incorpora una visió compartida dels diferents 
actors que hi intervenen i continua obert a la 
participació de tots els agents implicats.
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Marc institucional del foment 
de l’esperit emprenedor al 
sistema educatiu.

En els darrers anys, existeix un interès creixent sobre 
el foment de l’esperit emprenedor en l’àmbit del 
sistema educatiu, en què destaquen els següents 
objectius estratègics (especialment en els nivells de 
primària i secundària):

 Fomentar la capacitat dels alumnes i estudiants 
d’analitzar i resoldre problemes. Això suposa 
millorar la seva capacitat de planifi cació, presa de 
decisions i comunicació, així com la voluntat d’assu-
mir responsabilitats, és a dir, els aspectes relacionats 
amb les competències de gestió.

 Fomentar la cooperació, el treball en xarxa, 
aprendre a assumir rols, etc., és a dir, s’han de 
fomentar els aspectes relacionats amb les compe-
tències socials.

 Fomentar la confi ança en si mateixos i la moti-
vació per actuar, aprendre a pensar d’una forma crí-
tica i independent i, en particular, adquirir la voluntat i 
la capacitat d’aprendre de forma autònoma, és a dir, 
s’haurien de fomentar els aspectes relacionats amb 
les competències personals.

 Fomentar entre els alumnes l’esperit creatiu mit-
jançant la proactivitat i la iniciativa personal, així com 
estar preparats per enfrontar-se a riscos en executar 
les seves idees, és a dir, fomentar els aspectes rela-
cionats amb les competències emprenedores.

En aquest sentit, fomentar l’esperit empresarial 
entre la gent jove es planteja com un dels elements 
clau del Pacte Europeu per la Joventut, adoptat pel 
Consell Europeu el març de 2005. Posteriorment, el 
febrer de 2006, la Comissió Europea va emetre un 

2.1. Marc conceptual, 
ideològic i legal 

informe sobre el foment de la mentalitat empresarial 
mitjançant l’educació i la formació, del qual es des-
prèn el següent:

“L’esperit empresarial consisteix en l’ha-
bilitat d’un individu per convertir idees 
en actes. Inclou la creativitat, la innova-
ció i l’assumpció de riscos, així com l’ha-
bilitat per planifi car i gestionar projectes 
destinats a assolir objectius”.

El marc estratègic del Consell Europeu “Educació i 
formació 2020”1  defi neix els objectius estratègics 
de la UE amb l’horitzó del 2020, on es plantegen 
l’objectiu “d’incrementar la creativitat i la innovació, 
inclòs l’esperit empresarial, en tots els nivells de 
l’educació i la formació”.

A nivell estatal, aquests objectius es concre-
ten a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació

Incorpora les competències bàsiques al currículum:

 Preàmbul: …en tercer lloc, s’ha marcat l’objectiu 
d’obrir el sistema educatiu al món exterior, cosa que 
exigeix reforçar els llaços amb la vida laboral, amb 
la investigació i amb la societat en general, desen-
volupar l’esperit emprenedor, millorar l’aprenentatge 
d’idiomes estrangers, augmentar la mobilitat i els 
intercanvis i reforçar la cooperació europea.

 Article 2.(f)., fi nalitats: ...el desenvolupament de la 
capacitat dels alumnes per a regular el seu propi 
aprenentatge, confi ar en les seves aptituds i co-
neixements, així com per a desenvolupar la creativi-
tat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.

Finalment, a nivell autonòmic, la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació de 

1 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_es.htm
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Catalunya (LEC) enuncia els principis rectors 
del sistema educatiu

 Article 2. l.:... El foment de l’emprenedoria: entre 
altres principis rectors, s’anomenen també l’afavori-
ment de l’educació més enllà de l’escola, l’educació 
al llarg de la vida, aspectes molt relacionats amb la 
iniciativa, la creativitat.

Resolució del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya (DEGC), de 19 
de juny de 2012, d’organització i funciona-
ment de les escoles curs 2012-2013, capítol 
VI. Innovació educativa.

El DEGC té previst engegar actuacions per identifi car 
centres educatius de referència, per potenciar el seu 
reconeixement i la seva difusió. Les iniciatives que 
desenvolupen els centres en l’àmbit de la innovació 
han d’estar integrades en el seu projecte educatiu, 
han de tenir voluntat de continuïtat i de consolidació 
en el temps i han d’estar orientades a la millora de 
l’èxit escolar. El DEGC desenvolupa, en col·laboració 
amb altres departaments, institucions o entitats, dife-
rents programes d’innovació educativa als quals els 
centres s’adhereixen a petició pròpia o del Departa-
ment. Un exemple d’aquesta tipologia de programes 
seria “Cultura emprenedora a l’escola”, projecte que 
promou la Diputació de Barcelona.

2.1. Marc conceptual, ideològic i legal 

Què entenem per foment   
de l’esperit emprenedor?

Parlar d’esperit emprenedor signifi ca fer referència a 
dos tipus de capacitats, unes de genèriques i vàlides 
per a tot el conjunt de la societat (o del col·lectiu de 
l’alumnat en el nostre cas), i d’altres més específi -
ques, vinculades al desenvolupament professional 
com a empresari o empresària i que es recolzen en 
les primeres.

L’esperit emprenedor engloba un conjunt de qualitats i 
habilitats que poden promoure’s des de l’educació dels 
alumnes més joves fi ns als nivells superiors.

Des de l’àrea de les qualitats personals, l’esperit em-
prenedor suposa desenvolupar la iniciativa personal, la 
confi ança en un mateix, la creativitat, el dinamisme, el 
sentit crític, l’assumpció de riscos i molts altres valors 
que fan actives les persones davant les circumstàncies 
que les envolten.

A l’àrea de les habilitats socials, l’esperit emprenedor 
comporta el desenvolupament d’actituds de coopera-
ció i de treball en equip, així com l’hàbit d’assumir nous 
rols en una societat en continu canvi. També signifi ca 
capacitat de relació amb l’entorn i sensibilitat davant les 
necessitats dels altres.

Des de l’àrea de les habilitats de direcció, l’esperit em-
prenedor suposa capacitat per planifi car, dirigir equips, 
prendre decisions i acceptar responsabilitats. També 
signifi ca poder de comunicació.

Les persones amb esperit emprenedor estan dotades 
d’esperit innovador, tenen la voluntat d’assajar noves 
experiències o fer les coses de manera diferent, sim-
plement per l’existència de possibilitats de canvi.

Emprendre suposa desenvolupar capacitats per portar 
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a terme canvis, experimentar amb idees pròpies i alie-
nes i reaccionar amb intuïció, obertura i fl exibilitat.

En educació, l’objectiu és fomentar l’esperit emprene-
dor perquè els alumnes adquireixin els coneixements 
necessaris per convertir-se en futurs actors de la vida 
social, econòmica, cultural i política. Podem formar 
persones actuant des de l’educació, impulsant actituds 
i capacitats emprenedores. Això requereix passar d’un 
sistema educatiu tradicional a un enfocament més 
actiu i creatiu que capaciti els infants i joves a confi ar 
en les seves pròpies capacitats.

Què signifi ca l’ensenyament 
de l’esperit emprenedor?

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’esperit empre-
nedor inclouen el desenvolupament de coneixe-
ments, capacitats, actituds i qualitats personals ade-
quades a l’edat i el desenvolupament dels alumnes.

En l’educació primària, l’ensenyament de l’esperit 
emprenedor es dirigirà a fomentar en els alum-
nes qualitats personals com la creativitat, l’esperit 
d’iniciativa i la independència, que contribueixen al 
desenvolupament d’una actitud emprenedora i que 
els resultaran útils en la vida i en qualsevol activitat 
professional. En aquesta fase s’haurien de des-
envolupar les formes autònomes i actives d’apre-
nentatge. A més, aquest ensenyament aportarà un 
coneixement primerenc del món empresarial i un 
contacte amb el mateix i ajudarà a entendre el paper 
dels empresaris en la comunitat. Entre les activitats 
proposades es podrien incloure el treball en forma 
de projectes, l’aprenentatge a través del joc, la 
presentació d’estudis de casos senzills i les visites a 
empreses locals.

En l’educació secundària, el desenvolupament de 
les qualitats personals esmentades és també perti-
nent. A més, l’ensenyament de l’esperit emprenedor 
inclourà la conscienciació dels estudiants sobre 
el treball per compte propi com a possible opció 
professional (el missatge serà que, a més de ser 
treballador per compte aliè, es pot ser empresari), 
l’aprenentatge a través de la pràctica (aprendre, per 
exemple, dirigint miniempreses) i la formació especí-
fi ca sobre com crear una empresa.
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El Pla d’Actuació Municipal (PAM) marca la planifi -
cació estratègica del govern local per elaborar els 
pressupostos al llarg del mandat. 

Per al període 2011-2015, les prioritats establertes 
per l’equip de govern en relació amb les polítiques 
d’educació i desenvolupament local són aquestes:

 Àmbit: Cohesió social i serveis públics 
potents, ciutat i natura per a la convivència i 
el progrés. Programarem activitats educatives que 
siguin adaptades i inclusives, amb continguts digi-
tals, d’excel·lència educativa, de formació ambiental 
i de sostenibilitat.

Continuarem lluitant contra el fracàs escolar, des-
plegant el pla d’èxit escolar personalitzat per a cada 
centre educatiu, cada comunitat educativa, on la 
família i l’entorn són els protagonistes.

 Àmbit: Recuperació de l’activitat econòmi-
ca i l’ocupació. Continuarem fomentant la cultura 
emprenedora a la ciutat oferint als emprenedors 
suport, noves eines i incentius.

Un dels principals àmbits d’acció política de l’Ajun-
tament és l’educació, la qual representa el pilar del 
nostre futur, perquè volem que els infants i joves de 
la ciutat arribin a tenir èxit, a partir d’una formació 
ajustada a la realitat actual. Calen noves estratègies 
per adequar l’educació a les noves necessitats i 
cal fomentar hàbits culturals i d’estudi, de recerca i 
coneixement, per aconseguir l’objectiu d’incrementar 
l’èxit educatiu que permeti progressar a tots i cadas-
cun en la realització personal, social i laboral.

Les polítiques de millora poden partir de diferents 
perspectives i concepcions de l’èxit educatiu. La 
majoria combina i relaciona algunes d’aquestes pers-
pectives, encara que sigui amb intensitats diferents. El 
Pla local per a la millora de l’èxit educatiu se sosté en 

2.2. Viladecans, context
i polítiques d’educació i de 
desenvolupament econòmic

diverses necessitats: assolir les competències bàsi-
ques pròpies de l’ensenyament obligatori, aconseguir 
una societat cohesionada que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats, reduir la taxa d’abandonament escolar 
prematur i generar, amb l’educació, la integració so-
cial de les persones. El Pla pretén la posada en marxa 
d’actuacions i intervencions preventives i de millora 
d’aprenentatges per a l’ampliació de l’èxit educatiu.

El Pla local per a la millora de l’èxit educatiu és una 
aposta política de l’Ajuntament que, tot i no tenir les 
competències en matèria educativa, vol completar i 
reforçar l’acció educativa dels centres escolars do-
nant suport a la seva tasca amb recursos i iniciatives 
i establint continuïtat amb les diferents dinàmiques 
socials i culturals de la ciutat. Pretén construir una 
xarxa estable de suport al treball educatiu a partir 
del que ja s’està fent des dels diferents serveis i 
recursos municipals i d’altres institucions o entitats 
d’àmbit social, cultural i/o esportiu. El Pla és una 
manera d’ordenar, dinamitzar, millorar, optimitzar i 
dotar d’una nova dimensió a les actuacions educati-
ves que ja es realitzen a la ciutat (veure línies estratè-
giques a la pàgina 9).

Acte de lliurament premis Institut Emprén
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Aquest programa, mitjançant els “Seminaris de sen-
sibilització a emprendre” i els “Tallers de generació 
d’idees” pretén explorar el potencial creatiu entre els 
joves per generar actituds positives vers la cultura 
emprenedora.

 Seminaris de sensibilització a emprendre

Els Seminaris de generació d’idees i creació d’em-
preses tenen l’objectiu de fomentar l’esperit em-
prenedor entre les persones joves per aconseguir 
un augment a mijà i llarg termini de les vocacions 
empresarials. 

El Seminari, que té una durada de dues hores, inten-
ta respondre a les següents qüestions: 

 Quins son els comportaments emprenedors?
 Com es generen les idees empresarials?
 Com podem avaluar la nostra idea empresarial?

 Tallers de generació d’idees i creació d’empreses

Els tallers estan destinats a alumnes de batxillerat, 
independentment de l’opció curricular que estiguin 
cursant, i de cicles formatius, amb la voluntat de 
fomentar l’emprenedoria a través d’activitats didàcti-
ques que potenciïn la participació i el treball en grup.

Hi ha tres tipus de tallers: Creativitat i cerca d’opor-
tunitats, Comportaments (efi ciència, qualitat i persis-
tència), i Avaluació de la idea empresarial.

El Pla voldria crear i promocionar la consciència de 
coresponsabilitat, potenciar el sentit de pertinença 
dels diferents agents (entorns, persones, administra-
cions, institucions...) en aquest procés, i visibilitzar-lo 
a partir de les seves funcions, responsabilitats i nivell 
de compromís.

Pel que fa a l’àmbit de promoció econòmica, el Cen-
tre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses 
Can Calderon té com a fi nalitat i principals funcions 
dissenyar, promoure i gestionar els recursos que 
permetin millorar l’ocupabilitat de Viladecans, oferint:

 Assessorament i orientació laboral.
 Qualifi cació professional, mitjançant la formació.
 Suport als projectes empresarials dels nous empre-

nedors.
 Observatori que recull i analitza la informació rela-

cionada amb l’evolució del mercat laboral.

En relació amb el foment de l’emprenedoria, des de 
Can Calderon es prioritzen especialment les accions 
que afavoreixen que els joves de la ciutat coneguin i 
treballin els fonaments de l’autoocupació i la creació 
d’empreses. Una de les accions que destaca en 
aquest àmbit és el programa de foment de la cultura 
emprenedora “L’Institut emprèn”.

 L’experiència de Viladecans: “L’Institut em-
prèn, la teva idea pot ser el teu futur”

El programa “L’Institut emprèn, la teva idea pot ser 
el teu futur” és una iniciativa conjunta del Centre de 
Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can 
Calderon i el Departament d’Educació de l’Ajunta-
ment de Viladecans, que es va iniciar el curs 2007-
2008, en què han participat més de 3.075 alumnes 
de batxillerat i cicles formatius dels centres educatius 
de Viladecans, amb una acollida molt satisfactòria 
per part d’alumnes i docents al llarg de les set edi-
cions que s’han celebrat. 

7ª edició
(13-14)

700 -
600 -
500 -
400 -
300 -
200 -
100 -

1ª edició
(07-08)

2ª edició
(08-09)

3ª edició
(09-10)

4ª edició
(10-11)

5ª edició
(11-12)

6ª edició
(12-13)

Total alumnes participants: 3.075



Línies tratègiques del Pla 
local per a la Millora de l’Èxit 
Educatiu

2.2. Viladecans, context i polítiques d’educació
i de desenvolupament econòmic
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Assolir nivells educatius 
satisfactoris amb la millora 

substancial de les ac-
tuals taxes d’èxit escolar i 

d’aprofi tament de les opor-
tunitats de desenvolupa-

ment personal i social, dins 
i fora del sistema escolar.

Treballar per un canvi de 
paradigma educatiu en què 

la innovació
sigui la norma per incre-

mentar la seva adaptació a 
l’entorn i a la seva

complexitat.

Treballar per assegurar i 
ampliar les oportunitats 

educatives, sense discri-
minacions, dins i fora del 

sistema escolar (equitat) i al 
llarg de la vida.

Millorar la cohesió social, 
avançant en l’escolarització
equilibrada amb la col·labo-
ració de totat la comunitat 

educativa.

1

3

2

4
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Taller de logotip i imatge corporativa en col·laboració amb
l’Institut Josep Mestres i Busquets

Visita a l’obrador del padrí Jordi Bordas 
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Viladecans té 4 escoles bressol municipals, 7 escoles 
bressol privades, 11 escoles públiques d’educació in-
fantil i primària, 5 instituts, 5 centres concertats (dels 
quals 4 ofereixen infantil, primària i secundària). A 
més a més, hi ha un Centre de Formació d’Adults i una 
Escola Ofi cial d’Idiomes.
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L’Escola Montserratina és una escola pública de do-
ble línia, de nova construcció, ubicada al barri de la  
Montserratina, que pertany al Departament d’Ensen-
yament i que imparteix ensenyament infantil i primari. 

Es tracta d’una escola oberta a totes les confes-
sionalitats que vol potenciar l’equilibri personal dels 
seus alumnes, donar-los autonomia i potenciar les 
relacions dels uns amb els altres. Fomenten la igual-
tat d’oportunitats, la cooperació i la solidaritat.

L’equip de professionals que hi treballen vol 
aconseguir:

 Que l’escola sigui un lloc en el qual els alumnes ad-
quireixin les eines necessàries per entendre el món.

 Que es converteixi en un espai en què es potenciï 
un ensenyament actiu, es desenvolupi la iniciativa i la 
creativitat i es tingui en compte la diversitat.

 Que sigui innovadora, inclusiva, que utilitzi les no-
ves tecnologies i que ajudi els alumnes a desenvolu-
par una actitud crítica respecte del que els envolta.

L’escola actualment compta amb una plantilla de 
professors motivats, oberts al canvi i amb ganes 
de millorar. Actualment treballen amb empenta en 
projectes de diferents tipus, incorporats en l’Acord 
de coresponsabilitat signat amb el Departament 
d’Ensenyament,  amb el qual atenen la diversitat 
cultural i social dels seus alumnes (Pla d’impuls a la 
lectura, projectes d’escola verda, de llengua anglesa, 
biblioteca Puntedu i emprenedoria). 

Els objectius principals d’aquest Acord de corespon-
sabilitat són millorar els resultats educatius, la relació 
amb la comunitat educativa i l’organització i funcio-
nament del centre.

Actualment l’escola té 453 alumnes matriculats. 

3.1. L’Escola Montserratina. 
Explicació del centre, línies 
i projecte educatiu

Van començar a participar en aquest projecte el curs 
2012-2013.

Cooperativa El món artesanal dels cooperadors

Cooperativa Ecodisseny
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L’Escola Can Palmer és una escola pública de doble 
línia, ubicada al barri de Can Palmer, que pertany al 
Departament d’Ensenyament i que imparteix ensen-
yament infantil i primari.

Es caracteritza pel seu projecte d’inclusió d’alumnat 
amb necessitats educatives especials. En aquest 
sentit, disposa de quatre unitats de suport a l’edu-
cació especial, element que suposa un valor afegit 
de foment de les actituds de respecte, tolerància i 
convivència.

L’objectiu fonamental del centre és l’educació de 
tots els seus infants, facilitant un marc de convi-
vència i respecte per les diferències, que permeti el 
desenvolupament de les capacitats individuals i la 

3.2. L’Escola Can Palmer.
Explicació del centre, línies
i projecte educatiu

participació activa en la vida social i cultural.

Els punts fonamentals dels seu projecte educatiu 
són l’impuls de la lectura, l’aprenentatge en anglès 
i l’ús de les noves tecnologies. Actualment treballen 
amb entusiasme en projectes de centre de diferents 
tipus (Projecte de fi losofi a 3-12, teatre, Ecociutadans 
i Pla d’estalvi energètic, Pla català d’esport a l’esco-
la, ludoteca, reutilització de llibres, el Sharing to learn 
i Cultura emprenedora a l’escola).

Actualment l’escola té 433 alumnes matriculats. 

Han començat a participar en aquest projecte el 
curs 2013-2014.

Cooperativa Tiruriru

Cooperativa 23 Palmeres
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Els nois i noies de 5è de primària de l’Escola Mont-
serratina formen part del Projecte “Cultura empre-
nedora a l’escola” des del curs 2012-2013. És el 
primer centre de Viladecans que, com a experiència 
pilot, comença aquest projecte a la ciutat. Durant el 
curs 2013-2014 s’incorpora al projecte l’Escola Can 
Palmer, també amb els seus nois i noies de 5è de 
primària.

El projecte “Cultura emprenedora a l’escola” es va 
iniciar a 7 poblacions de la província de Barcelona 
durant el curs 2011-2012 amb la participació de 
7 escoles amb 373 alumnes de 15 cooperatives. 
Durant el curs 2012-2013 es va desenvolupar a 18 
municipis amb la participació de 26 escoles, amb 
1.045 alumnes de 46 cooperatives, i durant el curs 
2013-2014 s’ha dut a terme a 31 municipis amb la 
participació de 53 escoles, amb 2.119 alumnes de 
95 cooperatives. 

El projecte, que està integrat en el Pla anual del 
centre, promou la  cultura emprenedora a l’escola 
i facilita l’adquisició de les competències bàsiques 
del currículum escolar: autonomia i iniciativa per-
sonal (esperit emprenedor), aprendre a aprendre, 
competència lingüística, competència matemàtica, 
tractament de la informació i competència digital, 
competència cultural i artística i competència en el 
coneixement i la interacció amb el món físic. També 
es potencien coneixements, destreses i actituds, 
molt més enllà de voler fomentar vocacions empre-
sarials.

El projecte marc es desenvolupa a través del progra-
ma “Emprendre a la meva escola”, desenvolupat per 
la Ciudad Industrial del Valle del Nalón, SAU (Valna-
lon),  i es concreta en  la creació, gestió i tancament 
d’una cooperativa per cada grup classe durant el 
curs escolar. Aquest procés  comporta un treball 
real amb la constitució de la cooperativa, l’elecció 
del producte, el disseny de la imatge corporativa, la 

3.3. Descripció del projecte 
i moments clau en el desen-
volupament de les coopera-
tives

difusió i comunicació, la producció i venda a un mer-
cat municipal, l’aportació de part dels benefi cis a un 
projecte d’interès social i l’avaluació de la feina feta.

Aquest projecte educatiu promou la utilització d’una 
metodologia basada en l’aprenentatge signifi catiu 
orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a la parti-
cipació real i efectiva. Així mateix, fomenta l’aprenen-
tatge col·laboratiu i el treball per projectes, innovador 
i arrelat al context local, de manera que l’alumnat 
manté contacte amb entitats i empreses del territori, 
tot facilitant la integració de l’escola amb l’entorn.

Presentació a l’alcalde de les cooperatives del curs
2013-2014 

BIZ Barcelona 2013
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És important afavorir el contacte de l’alumnat amb 
entitats i empreses de l’entorn local per enfortir el 
sentiment de pertinença a la comunitat. En aquesta 
línia, no només s’han d’organitzar activitats per a 
l’alumnat fora de l’aula sinó que també s’ha d’obrir 
l’aula a personal no docent.

 Ajuntament de Viladecans: El Departament 
d’Educació i el Centre de Promoció Econòmica i 
Serveis a les Empreses Can Calderon, com a ges-
tors i membres de l’equip del projecte, acompanyen 
durant tot el procés i faciliten una interconnexió més 
gran entre l’escola i el territori, conjuntament amb 
altres serveis i entitats que ajuden a portar a terme el 
projecte. 

Altres departaments o àrees que hi participen de 
l’Ajuntament de Viladecans: l’Àrea d’Alcaldia, a 
través dels departaments de Comunicació, Protocol 
i d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Interna-
cional.

 Comunitat educativa: Claustre, Consell Escolar 
del centre, Consell Municipal d’Educació i famílies. 
Els/les tutors/es de cinquè, amb el suport de l’equip 
directiu de cada una de les escoles participants 
que n’han desenvolupat el programa educatiu, són 
impulsors/es del projecte al centre.

A més, també col·labora en el seu desenvolupament 
l’Institut Josep Mestres i Busquets, amb els alumnes 
de batxillerat artístic, que ajuden als cooperativistes 
a dissenyar la seva imatge corporativa mitjançant 
tallers.

 Famílies: la seva participació és cabdal en el 
projecte i el treball educatiu en valors. 

A banda de les accions d’informació i difusió del pro-
jecte en els centres educatius, l’Ajuntament realitza 
accions de formació principalment per a les famílies 

3.4. Agents implicats
i potencials col·laboradors

dels infants participants en el projecte i també ober-
tes a la resta de famílies del municipi, on es treballen 
els valors educatius de l’emprenedoria. 

 Sector empresarial: la participació de l’empresa 
és clau.

En les diferents edicions es compta amb la partici-
pació de la fi gura del reboster de la ciutat i campió 
del món de pastisseria, Jordi Bordas, que ha estat el 
padrí de les cooperatives de l’Escola Montserratina. 

També hi col·labora la Xarxa Comercial de Vilade-
cans, associació que agrupa empreses de comerç i 
serveis ubicades al municipi. 

Durant l’activitat de venda al mercat, es compta amb 
la col·laboració d’altres empreses i comerços de la 
ciutat.

 Sector associatiu: com a sector dinamitzador 
de la participació ciutadana al municipi, les entitats i 
associacions són una de les peces importants en el 
desenvolupament del projecte i el treball dels valors 
de la cooperació i la solidaritat, la responsabilitat i el 
treball col·laboratiu i en equip.

Amb el treball de responsabilitat social de les coope-
ratives, es té en compte les diferents entitats socials 
que treballen al territori per tal que els cooperativis-
tes aportin amb coneixement crític part dels bene-
fi cis del seu treball. Hi han participat: Fallou i Creu 
Roja Viladecans.

A més, en altres fases i tipus d’activitats del projecte 
es treballa amb entitats i associacions del municipi 
per tal d’aconseguir el treball en valors abans indicat. 
A títol d’exemple, els Castellers de Viladecans han 
treballat dinàmiques per ajudar a entendre el treball 
col·laboratiu i en equip.
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 Diputació de Barcelona, Valnalón i altres 
municipis participants en el projecte: les 
sessions de formació, seguiment i tutoria serveixen 
com a procés d’aprenentatge compartit, per afavorir 
el coneixement i l’intercanvi entre els projectes de 
cada municipi.

 Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya. En relació amb el desenvolu-
pament del Pla « Catalunya, escola d’emprenedors» 
que cal tenir en compte per articular la realització a 
nivell local del projecte “Cultura emprenedora a l’es-
cola” amb les accions que promogui el Pla.

 Funcions dels padrins de les cooperatives 
Amb la voluntat de posar en relació l’escola amb 
el teixit local de Viladecans, tant empresarial com 
associatiu, s’ha creat la fi gura de l’apadrinament de 
la cooperativa. Així, les cooperatives escolars de la 
ciutat tenen el seu padrí/ina. En el cas de l’Escola 

Can Palmer, les cooperatives han tingut el suport 
de l’exmarxadora Maria Vasco, i el reboster i cam-
pió del món de pastisseria, Jordi Bordas, ha pogut 
educar a través de la seva experiència, en els valors 
de l’emprenedoria a les cooperatives de l’Escola 
Montserratina.

Funcions:
 Acompanyar l’alumnat en tot el procés de creació i 

gestió de les cooperatives.
 Dotar d’eines l’alumnat, a partir dels seus projectes 

personals, que ajudin a un desenvolupament òptim 
del projecte.
 Aportar el coneixement de models reals d’iniciativa 

empresarial, facilitant els recursos que tenen al seu 
abast. 
 Col·laborar amb l’escola en la realització de dife-

rents activitats vinculades amb els valors de l’empre-
nedoria, posant l’èmfasi en la iniciativa, la creativitat 
i l’esforç.

Fira de Sant Isidre 2014 
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A la Fira de Sant Isidre i la Mostra d’Entitats de 
Viladecans, on es poden visitar expositors comer-
cials i de les entitats locals, és on els nens posen a la 
venda els productes que han elaborat. 

Les cooperatives disposen d’un estand, situat al 
parc de la Marina, i s’hi integren amb la resta d’ex-
positors. Aquesta fi ra se celebra puntualment un cap 
de setmana a l’any, i els nens, durant un matí, posen 
a la venda els productes que han anat elaborant 
durant el curs escolar.

3.5. El Mercat 

Per poder fer ús de l’espai els nens han de fer la 
sol·licitud corresponent a l’Ajuntament per obtenir 
els permisos pertinents.

Les cooperatives formen grups per treballar 
diverses activitats: 

 Tresoreria
 Venda de productes
 Publicitat i distribució informativa
 Visita a la Fira comercial
 Activitat ludicoeducativa
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D’aquesta manera tothom té l’oportunitat de par-
ticipar en totes les activitats, i assolir els objectius 
previstos per a aquesta dinàmica.

A la visita a la Fira els nens i nenes coneixen l’entorn 
en un recorregut per diferents estands. A la passa-
da edició, van visitar un productor local de fruites i 
verdures, un artesà i un comerç local.

Per altra banda, es considera interessant la im-
plicació d’associacions i entitats en la dinàmica 
ludicoeducativa. A la passada edició, van col·laborar 

amb nosaltres els Castellers de Viladecans, que van 
treballar dinàmiques que ajudessin a entendre la 
necessària cooperació per aixecar castells.

En general, és important destacar la col·laboració de 
pares i mares, empreses, associacions i entitats per 
assolir els objectius pedagògics plantejats.



ESTRATÈGIA LOCAL
D’IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE

4. OBJECTIUS,
METODOLOGIA, 
TEMPORITZACIÓ
I ORGANITZACIÓ
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El projecte vincula els centres educatius i l’Ajunta-
ment de Viladecans i es fonamenta en dos pilars 
bàsics: l’estratègia local i el programa educatiu a 
l’escola.

Estratègia local

D’entre els principals objectius operatius, es 
destaquen:
 Donar suport a l’escola i crear les condicions ne-

cessàries que afavoreixin l’èxit del projecte pilot.
 Articular les accions programades en el marc del 

projecte amb les altres iniciatives que, en el mateix 
sentit, es porten a terme a la ciutat.
 Afavorir la comunicació, coneixement i transferibili-

tat del projecte a la ciutadania i als nous centres que 
hi participaran el curs 2014-2015 i següents.

Programa educatiu a l’escola

Respecte al desenvolupament d’aquest, els 
objectius es basen en:

Treballar amb els alumnes 
els valors, hàbits i les capaci-
tats claus vinculades a l’em-
prenedoria:
 L’observació i l’exploració
 La iniciativa i creativitat
 La responsabilitat
 La presa de decisions i l’assumpció de risc
 La fl exibilitat i la perseverança
 La recerca i l’aprofi tament de recursos, com ara la 

informació i les tecnologies
 La cooperació i solidaritat
 El treball col·laboratiu i el treball en equip

4.1. Objectius
i metodologia

Desenvolupar l’esperit emprenedor suposa treballar 
tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la 
presa de decisions fi ns a la creativitat i la refl exió 
aplicades a la creació i justifi  cació d’una activitat 
que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres 
projectes futurs. Això és possible si es fa emergir el 
talent individual i col·lectiu, per mitjà d’activitats que 
posin reptes als alumnes per aconseguir els seus 
objectius, que els motivin per superar obstacles 
i tirar endavant, alhora que es busca el màxim nivell 
d’autonomia. D’aquesta manera, l’apropament a 
l’emprenedoria pot contribuir a l’assoliment de capa-
citats que tenen a veure amb el lideratge, l’assump-
ció de responsabilitats, la presa de decisions, 
d’imaginar projectes i de tirar endavant les accions, 
però també d’aprendre de les errades i d’assumir 
riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera 
més efi  caç i autònoma.

El treball en equip és un dels valors al qual es 
dóna actualment una gran importància en diferents 
àmbits. S’ha de vetllar perquè els membres del grup 
adoptin una actitud participativa, oberta i respectuo-
sa; i fomentar la cooperació i la responsabilitat 
quan s’hagin de dividir les tasques o s’hagin de 
prendre decisions.

També cal promoure contextos d’intercanvi i 
col·laboració entre els diferents grups d’alumnes, 
reals i virtuals, perquè tothom aprengui dels altres.

Cal donar el màxim d’autonomia als grups per esti-
mular les habilitats socials, l’intercanvi de coneixe-
ments, el treball cooperatiu, la resolució dialogada 
dels confl  ictes interpersonals, la capacitat d’empatia 
i la pràctica sistemàtica del debat, amb tot el que im-
plica (saber escoltar, exposar i argumentar les idees 
pròpies, i restar obert a les dels altres) i la posada en 
comú dels coneixements.

El treball de les habilitats comunicatives també té
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lloc en el si del grup cooperatiu, ja que l’alumnat ha 
de verbalitzar i contrastar idees amb els companys 
i companyes i ha d’arribar a acords per comunicar 
després els continguts de forma unitària i consen-
suada.

Per tant, en les diverses sessions es treballaran les 
habilitats comunicatives, contribuint a l’assoliment 
de la competència comunicativa, gràcies a l’ús de 
la llengua com a instrument de comunicació oral i 
escrita, i a l’ús d’eines tecnològiques de suport a la 
comunicació.

També s’insisteix en les habilitats de comunicació 
per establir vincles amb els altres i, en concret, dins 
l’àmbit laboral, amb persones del mateix o diferent 
nivell professional. Aquesta capacitat comunicativa 
es treballa especialment en la capacitat per comuni-
car el projecte de creació d’una empresa. Cal recor-
dar, a més, que es preveu com a activitat l’exposició 
pública del projecte d’empresa, la qual cosa ha de 
servir per treballar les estratègies per captar l’atenció 
de l’audiència; els elements de la comunicació no 
verbal; la importància de la presentació personal; la 
capacitat de comunicar les idees de manera amena, 
sintètica, atractiva i original per tal de convèncer els 
altres; la fl  uïdesa i l’expressivitat en les interaccions 
orals; la gestió i el control del temps; la necessitat de 
l’assaig previ, etc.

No pot perdre’s de vista la dimensió cívica de l’em-
prenedoria, que contribueix a educar per exercir 
la ciutadania en l’àmbit laboral, però també en la 
vida personal, i a estar capacitat per prendre les 
decisions amb coherència i responsabilitat, com a 
persona empresària, treballadora o consumidora.

Cal considerar la possibilitat d’involucrar la comunitat 
educativa i l’entorn proper en les activitats comple-
mentàries que es puguin programar, com la visita a 
una empresa o entitat promotora de l’emprenedoria

o la invitació d’una persona emprenedora que 
expliqui la seva experiència personal (podria ser 
algun exalumne/a o altres membres de la comunitat 
educativa).

Reforçar les competències 
bàsiques al currículum:

Autonomia i iniciativa personal.

 Actitud positiva enfront del canvi i la innovació.
 Controlar i regular les emocions.
 Capacitat de proposar i desenvolupar idees: nom 

de la cooperativa, logotip, cartells, decoració de 
l’estand.
 Assumpció de responsabilitats a la cooperativa.
 Priorització de tasques.
 Establiment d’objectius realistes.
 Acceptació de les conseqüències de les accions.
 Participació en la presa de decisions.
 Fer propis els objectius del grup.
 Motivació dels altres amb l’exemple.

Aprendre a aprendre

 Aprendre a resoldre problemes de la vida quotidia-
na per si mateixos (permís de venda, etc.).
 Aprendre a crear una cooperativa (actes, estatuts, 

CIF fi  ctici, etc.).
 Aprendre a organitzar-se repartint responsabilitats 

(equip directiu, producció per racons, temporalitza-
ció del projecte).
 Tenir iniciativa (proposta individual de prototips, 

presentació d’entitats amb què col·laborar, etc.).
 Autoavaluació i revisió d’activitats durant el curs 

(abordatge d’allò que volen, d’allò que fan i d’allò 
que aprenen).
 Establiment de compromisos de millora per al 

4.1. Objectius i metodologia
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treball a la cooperativa el curs següent.
 Producció en cadena dels productes.
 El valor de l’esforç (aprofi  tament del temps lliure

per a continuar fent la cooperativa).
 Satisfacció per compartir (activitat lúdica fi  nal).
 Enfrontar situacions de creixent complexitat (envia-

ment de notes de premsa o cartes per als responsa-
bles del centre educatiu per sol·licitar col·laboració o
suport).

Competència social i ciutadana

 Contacte directe amb persones de l’entorn, 
malgrat que siguin alienes a la seva vida quotidiana 
(proveïdors, clients, representants ONG, etc.).
 Interacció en el seu entorn, assumir deures i 

conèixer drets.
 Relació amb companys/anyes, professorat, asso-

ciacions, ajuntament, etc.
 Resolució de confl  ictes (durant assemblees, en la 

producció).
 Assumpció de responsabilitats i de diferents rols.
 Desenvolupament de valors: amistat, tolerància, 

respecte, etc.
 Valorar i respectar el treball d’altres cooperatives.

 Infl  uència de les cooperatives en el seu entorn 
proper (a través de la seva responsabilitat social 
empresarial -% benefi  cis-).

Competència lingüística

 Utilització d’un llenguatge específi c (empresarial, 
comercial, bancari).
 Desenvolupament del llenguatge oral a les assem-

blees (defensar opinions i argumentar), exposició de 
candidatures per a un càrrec a la cooperativa.
 Desenvolupament d’expressió escrita i habilitats 

en l’elaboració de documents per arxivar (en actes, 
estatuts, memòria fi  nal).
 Desenvolupament de processos de comunicació 

no habituals a l’aula, entre iguals i/o amb persones 
adultes (clients, proveïdors, institucions i mitjans de 
comunicació).
 Comprensió lectora (ús del material didàctic, ús del 

correu electrònic, recerca d’informació en diversos 
mitjans)
 Relació amb premsa escrita.
 Adquisició de nou vocabulari.
 Difusió de les característiques i les propietats dels

productes que vendran el dia de mercat.
 Contribució al coneixement d’un altre idioma 
 Aproximació al llenguatge publicitari.
 Ús de normes de cortesia i educació.

Competència matemàtica

 Desenvolupament del càlcul mental.
 Operacions matemàtiques: sumes, restes, multipli-

cacions, etc.
 Representacions gràfi  ques de percentatges (estudi 

de mercat).
 Utilització de la calculadora per agilitzar el càlcul i 

realitzar comprovacions.
 Realitzar estadístiques (enquestes, estudis de mer-

cat, anàlisi de competència).
 Ús de la moneda.

4.1. Objectius i metodologia

Taller de creativitat 
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 Problemes matemàtics de la vida real.
 Geometria: decoració del punt de venda.
 Interpretació de plànols i horaris de transport 

públic.
 Pesar productes.
 Planifi  cació: gestió del temps i recursos en la pro- 

ducció i en la resta de la feina de l’any.
 Inventari de productes previ i posterior a la venda.
 Càlcul de benefi  cis, percentatges per a ofertes 

establertes des de l’aula.
 Conceptes senzills de comptabilitat: “ingressos”/ 

“despeses” “arqueig de caixa”, “capital social”, etc.

Tractament de la informació i competència 
digital.

 Conèixer el mercat des d’una altra perspectiva, no 
només com a clients.
 Elaboració d’una memòria audiovisual fi  nal.
 Portar a terme el procés creatiu d’imaginar, planifi  - 

car i desenvolupar un projecte.
 Presentacions tipus PowerPoint (processos d’ela-

boració de productes, treball de tallers).
 Publicitar el seu treball i conèixer el d’altres empre-

ses.
 Nom de la cooperativa, disseny del logotip i la 

imatge corporativa.
 Seguiment de l’activitat en un blog educatiu.
 Gestió de l’espai de la cooperativa en la web del 

projecte “Cultura emprenedora a l’escola”.
 Intercanvi d’experiències amb altres cooperatives 

implicades en el projecte.
 Utilització de les TIC a l’aula (pissarra digital).
 Creació i ús d’un compte de correu electrònic per a 

la cooperativa.
 Comunicació a través d’eines TIC.
 Utilització de programes de processament de 

textos.
 Ús de programes fotogràfi  cs i de vídeo per donar 

a conèixer la cooperativa i/o els seus productes 
(elaboració de catàleg).

Competència cultural i artística

 Realització de la campanya publicitària (dintre o 
fora del context educatiu).
 Experimentació amb noves tècniques artístiques i 

plàstiques (reciclatge).
 Respectar les característiques de l’entorn en l’elec-

ció i l’elaboració dels seus productes.
 Incorporació d’elements de la seva cultura o entorn 

en el nom i/o la imatge corporativa de l’empresa.
 Disseny i elaboració d’etiquetes per als productes.
 Dissenyar identifi  cacions, carnet de soci/sòcia, 

rebuts de venda.
 Disseny i decoració de l’estand.

Competència en el coneixement i la interac-
ció amb el món físic.

 Ús d’una metodologia basada en “aprendre fent”.
 Ús dels recursos materials que els pot proporcio-

nar el seu entorn.
 Interacció amb l’entorn proper (el centre educatiu).
 Aprofi  tament de noves oportunitats que ofereixen 

els entorns menys coneguts (barri, ciutat).
 Tenir una cura especial amb els materials i eines 

4.1. Objectius i metodologia

Mercat a la Fira de Sant Isidre 2014 



utilitzats en la producció.
 Realitzar processos de producció típics de la zona 

(per exemple: horticultura, ceràmica).
 Coneixement de l’oferta i la demanda de produc-

tes, per ajustar-se al mercat.
 Idees de negoci relacionades amb els períodes fes-

tius, associacions esportives o culturals, el folklore, 
etc.
 El reciclatge com a tècnica de producció.
 Sortides del centre educatiu per conèixer altres 

entorns (permís de venda, préstec bancari).
 Conèixer la seva localitat (mercat, carrers, ajunta-

ment).
 Potenciar l’agricultura ecològica fomentant els 

bons hàbits alimentaris.
 Valoració del treball de professionals i artesans.

Metodologia. Proporcionar 
un context local, pràctic i 
innovador partint dels se-
güents principis

L’aprenentatge basat en la pràctica. És una meto-
dologia d’aprenentatge actiu centrada en l’alumne 
en la qual es planteja al grup un problema real, un 
interrogant o una situació problematitzada que guia 
la investigació i, per tant, l’obtenció del coneixement.

Aquesta situació permet al grup identifi  car necessi-
tats d’aprenentatge que li permeten comprendre mi-
llor el problema i assolir els objectius d’aprenentatge 
establerts. Els alumnes aprenen tant a desenvolupar 
estratègies de raonament com a adquirir coneixe-
ment de la matèria. Els objectius d’aquest mètode 
consisteixen a ajudar els alumnes a desenvolupar 
habilitats cognitives, com ara l’anàlisi, l’argumentació 
o la resolució de problemes i habilitats de caràcter 

interpersonal i social, com la comunicació i la coope-
ració.

 Afavorir el contacte de l’alumnat amb entitats i 
empreses del territori i facilitar la integració de l’es-
cola en el seu entorn. Mitjançant la visita a entitats 
fi  nanceres, empreses i administracions públiques, 
l’alumnat coneix el seu entorn més proper.

 Basar-se en el treball per projectes i l’aprenentatge 
signifi  catiu2. Es tracta que l’alumne assimili la nova 
informació relacionant-la amb coneixements previs, 
reconstruint ambdós coneixements en el procés.

Així, el coneixement previ condiciona els nous 
coneixements i experiències, i aquests, a la vegada, 
poden modifi  car el coneixement anterior.

 Vincular els continguts del projecte a les assignatu-
res instrumentals de manera transversal.

 Apostar pel model cooperatiu com a fi  losofi  a 
empresarial de base. Es tracta d’un model de fer 
empresa que busca la justícia social i l’interès per la 
comunitat, perquè es basa en els valors d’autoajuda, 
autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i 
solidaritat. Aquests valors apareixen de manera clara 
en els set principis cooperatius3.

4.1. Objectius i metodologia

24
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_signifi cativo
3 http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=6bed9457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnext-
channel=6bed9457199af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Cloenda projecte Cultura emprenedora a l’escola curs 
2013-2014 



4.2. Temporització
i organització
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OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER

- Els centres 
informen a 
l’Ajuntament 
de l’alumnat i 
professorat.
- Formació 
impartida per 
Valnalon.

- Tutoria de 
seguiment 
(Centre+Ajun-
tament+Dipu-
tació)
- Comissió 
de seguiment 
(Diputació+A-
juntament)

- Informació al 
Consell Munici-
pal d’Educació.
- Elaboració o 
revisió de l’es-
tratègia local.

- Presentació 
institucional
- Elecció dels 
padrins de les 
cooperatives. 

- Presentació 
dels padrins a 
les cooperati-
ves.

- Alta en la 
plataforma 
educativa de 
Valnalon.
- Presentació 
a la comuni-
tat educativa 
(claustre, 
consell escolar, 
famílies).

- Alta de la 
cooperativa.
- Tallers: 
· Constitució i 
gestió docu-
mental de la 
cooperativa.
· Logo i imatge 
corporativa.
· Correu elec-
trònic i gestió 
d’espai web.

- Proposta 
de prototips. 
Estudi de mer-
cat. Elecció de 
productes.
- Sessió de 
presentació 
d’entitats 
socials.

- Conveni 
entitat fi nan-
cera (prèstec 
bancari).
- Procés d’ela-
boració del/s 
producte/s.

Cronograma 
del projecte

Capacitació i seguiment

Estratègia local

Programa educatiu a l’escola
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FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

- Comissió 
de seguiment 
(Diputació+A-
juntament)

- Tutoria de 
seguiment 
(Centre+Ajun-
tament+Dipu-
tació)

- Comissió 
de seguiment 
(Diputació+A-
juntament)
- Plenari 
(Diputació+A-
juntament+C.
Educatiu)
- Lliurament 
dels qüestiona-
ris d’avaluació.

- Les coopera-
tives es presen-
ten a l’alcalde.
- Accions de 
sensibilització 
amb les famí-
lies.

- Trobada de 
cooperatives.
- Cloenda 
institucional del 
projecte.

- Procés d’ela-
boració del/s 
producte/s.
- Taller: Els 
valors de l’em-
prenedoria.

- Procés d’ela-
boració del/s 
producte/s.
- Taller: Etique-
tatge i envasat.

- Preu i etique-
tat.
- Preparació 
i/o assaig  de 
venda. 
- Sol·licitud del 
permís ocupa-
ció via pública.
- Procés d’ela-
boració del/s 
producte/s.

- Procés d’ela-
boració del/s 
producte/s.
- Preparació 
i/o assaig  de 
venda 
- Dia del mercat.
- Balanç i 
valoració de 
resultats.

- Lliurament 
dels benefi cis a 
l’ entitat social.
- Lliurament de 
memòries.



ESTRATÈGIA LOCAL
D’IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE

5. DIFUSIÓ
I COMUNICACIÓ
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El criteri general de comunicació d’aquest projecte 
té com a objectiu prioritari el seguiment i la difusió de 
les cooperatives escolars. Aquests són els protago-
nistes i constructors actius del procés de comunica-
ció del seu treball. En segon terme, ho són els seus 
tutors/tutores i l’equip directiu del centre.

El pla de comunicació s’estableix a inici de curs des 
del municipi i és una eina fl exible que s’adapta a les 
necessitats dels diferents moments del procés de 
creixement de les cooperatives. Aquest pla incorpora 
la difusió de les actuacions que es realitzen durant tot 
el curs escolar. No obstant això, es destaquen uns 
moments claus en què la difusió és prioritària: 

 Presentació institucional de la posada en marxa del 
projecte.
 Visita de les cooperatives a l’Ajuntament i presen-

tació del seu projecte a l’alcalde. 
 Visita dels padrins a les escoles.
 Tallers adreçats als alumnes i a les famílies, so-

bretot aquells en què es produeix la participació 
de l’entorn (entitat social, empresariat local, altres 
centres educatius).
 Venda a la Fira de Sant Isidre i Mostra d’Entitats de 

Viladecans.
 Acte de cloenda i entrega de l’aportació dels bene-

fi cis a una entitat social.

El Pla de comunicació ajuda a integrar el pro-
jecte d’emprenedoria dintre dels elements de 
difusió locals i, de manera transversal, se’n fa 
difusió als diferents mitjans locals:

 Viladecans Televisió.
 Revista de Viladecans.
 Web de l’Ajuntament de Viladecans i de la Diputa-

ció de Barcelona.
 Web de l’escola i blogs de les cooperatives escolars.
 Xarxes socials.

5.1. Pla de comunicació
projecte cultura emprene-
dora a l’escola

És destacable el paper de l’alumnat com a comuni-
cador, a través de vídeo, Power Point, entrevistes, 
relats o altres vies. Els/les cooperativistes aconse-
gueixen que el públic a què es dirigeixi la comu-
nicació presti més atenció al missatge de fons en 
explicar la seva experiència en primera persona. 

El Pla de comunicació també pot incorporar 
activitats de diversa índole: 

 Entrevistes als responsables del projecte (de la 
Diputació, del municipi, de l’escola).
 Entrevistes als cooperativistes. 
 Reportatges, notes de premsa i falques informati-

ves sobre la iniciativa.
 Enllaços permanents en diverses pàgines webs
 Incentivar la creació d’etiquetes (p. ex. #mer-

cat2014 o #eme2014).
 Obrir un Facebook o Twitter propis.

El mitjà, l’activitat i el llenguatge utilitzat seràn 
diferents en funció del públic objectiu al qual 
s’adreci, entre d’altres: 

 professorat 
 alumnat 
 pares i mares
 tècnics municipals
 agents socioeconòmics
 ciutadania en general
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Elements de visibilitat del 
projecte 

Des de l’Àrea de Comunicació de la Diputació de 
Barcelona s’ha dissenyat una imatge pròpia del pro-
jecte. Aquesta imatge identifi cativa s’ha d’inserir en 
totes les comunicacions, internes i externes, junta-
ment amb el logotip de l’Ajuntament, de l’escola i de 
les cooperatives, si s’escau.

També promouran la visibilitat del projecte els 
següents elements: 

1. Audiovisuals
2. Roller
3. Díptics informatius
4. Bossa per al lliurament dels productes 

Per últim, cal mencionar que s’aprofi ten esde-
veniments locals i espais d’interès per donar a 
conèixer el projecte i garantir la seva continuï-
tat, com per exemple:  

 Consell Escolar del centre
 Consell Municipal d’Educació
 Cursos i debats sobre emprenedoria

5.1. Pla de comunicació projecte cultura
emprenedora a l’escola

1

3

2

4
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5.2. Mitjans de comunicació 
específi cs

Inclusió periòdica de notícies i documents a:

Web municipal
www.viladecans.cat

Web Viladecans Televisió:
www.viladecanstv.tv

Web de la Diputació de Barcelona:
www.diba.cat

Comunitat virtual de la Diputació de Barcelona 
“Compromesos amb l’educació”:
http://compromesosambleducacio.diba.cat/tags/
cultura-emprenedora-a-lescola

Web de Valnalon:
www.valnaloneduca.com

Blog de l’Escola Montserratina:
http://escolamontserratina.blogspot.com.es/

Blog de Cicle Superior de l’Escola Montserratina: 
http://6montserratina.blogspot.com.es/

Pàgina web de l’Escola Can Palmer:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/can-palmer/pro-
jecte-empreneduria

Blog de Cicle Superior de l’Escola Can Palmer: 
http://ciclesuperior-canpalmer.blogspot.com.es/



ESTRATÈGIA LOCAL
D’IMPLEMENTACIÓ DEL
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6. CRITERIS PER A 
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En aquest apartat es mostren quins són els docu-
ments i instruments per a l’avaluació del projecte, 
per tal de realitzar un adequat seguiment de les dife-
rents actuacions i processos, així com disposar de la 
valoració dels diferents agents que en formen part.

El sistema d’indicadors que es planteja es 
caracteritza per:

 Ajudar a avaluar l’adequació de la implementació 
del projecte, orientada a la refl exió, que comprèn 
tots els aspectes importants, identifi ca els recursos i 
proposa com aprofi tar les oportunitats existents per 
desenvolupar-se amb èxit.

 Ser una guia per portar a terme el projecte de 
manera efi cient i efi caç, tot facilitant la seva posterior 
transferibilitat.

 Ser un element útil per fer el seguiment i l’avaluació 
contínua del projecte, que permet el seu enriquiment 
a través de noves iniciatives i de la millora de les 
accions proposades en aquest document d’estratè-
gia local.

L’eina de seguiment d’aquest projecte4, que 
inclou indicadors quantitatius i qualitatius, 
s’estructura en tres blocs:

Eina 1: indicadors del programa educatiu a l’escola, 
adreçada al professorat i equip directiu dels centres.

Eina 2: indicadors de l’estratègia local, adreçada a 
mesurar la percepció de l’equip tècnic del municipi.

Eina 3: qüestionaris de valoració del projecte, 
adreçada a tota la comunitat educativa que hi parti-
cipa.

4 Eina de seguiment elaborada per la Diputació de Barcelona i generalitzada a tots els municipis de la província de Barcelona on es desenvolupa el projecte.

Productes del mercat 

Taller de castellers a la Fira de Sant Isidre 2014 

Visita al comerç local a la Fira de Sant Isidre 2014 
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Eina 2
ESTRATÈGIA LOCAL

1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre

Coordinació amb les escoles 
(Planifi cació del treball conjunt, interacció 
entre  les escoles, traspàs de recursos, 
material i dades)

Estratègia de seguiment i formació 
(Participació en la formació, participació 
en les tutories, participació en les comis-
sions de seguiment)

Mercat local (Espai dins d’un mercat 
o fi ra tradicional, implicació muntatge, 
difusió al municipi)

Pla de comunicació (Presentació co-
munitat educativa, presentació institucio-
nal local, utilització de mitjans)

Mobilització recursos interns de 
l’ens local (Adaptació documents 
legals, visites instal·lacions pròpies, 
recepció alcalde/essa, regidor/a)

Continuïtat del projecte (Continuïtat 
escoles existents, nova escola, proposta 
de difusió a totes les escoles, criteris de 
selecció)

Implicació i coordinació de les 
àrees de Desenvolupament Econò-
mic i Educació (Planifi cació del treball 
conjunt, participació tècnica, implicació 
política)

Mobilització recursos externs 
(Participació externa als centres, visites 
a empreses, organització trobada entitat 
fi nancera)

Trobada de cooperatives (Participació 
en la trobada, aportacions de recursos, 
implicació tècnica)

Polítiques i programes locals d’em-
prenedoria (Existència de polítiques 
locals d’emprenedoria, projecte vinculat a 
les polítiques d’emprenedoria, visibilitat i 
transferència a la població)

Implicació tècnica en el suport a 
les cooperatives (Propostes de millora, 
peticions ateses pels tècnics/tècniques, 
sinèrgies de continuïtat)

Utilització de la comunitat virtual 
(Estatuts, logotips, experiències i docu-
ments, intercanvi d’opinions, fòrum)

 6. Criteris per a l’avaluació del projecte

Eina 1
PROGRAMA EDUCATIU A L’ESCOLA

1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre

Comunicació i difusió escolar (Re-
unió amb famílies, reunió consell escolar, 
reunió claustre)

Vinculació món real (Visita ajunta-
ment, visita entitat bancària, visita a una 
cooperativa o entitat 3er sector)

Ressò dels valors d’emprendre 
(Dins l’aula, a d’altres aules, a les famílies)

Implicació del centre (Implicació 
tutors/tutores, implicació equip directiu, 
participació del claustre)

Organització de l’alumnat (Distribució 
de tasques, estratègia de resolució de 
confl ictes, utilització TIC)

Ritme / assumpció de fi tes calen-
dari cooperatives (Valoració primer, 
segon i tercer trimestres)

Constitució corporativa/ives (Esta-
tuts, NIF, aportació capital social, logotip i 
imatge cooperativa)

Transversalitat en les assignatures 
(Implicació professors altres matèries, 
nombre d’assignatures implicades, inclu-
sió currículum alumnes)

Mercat local (Organització de l’espai i 
dels torns de treball, estratègia de venda i 
atenció al client, resultats)

Treball dels valors d’emprendre (A 
l’aula, a altres aules, a les famílies)

Producció (Estratègia per a l’elecció del 
producte, estudi de mercat, disseny del 
producte, fabricació)

Trobada de cooperatives  
(Preparació de l’activitat, interrelació entre 
cooperatives de l’escola, interactuació 
amb altres cooperatives)



Eina 3
Qüestionari de valoració de l’equip directiu

Qüestionari de valoració del professorat referent de la cooperativa

Qüestionari de valoració de l’alumnat

Qüestionari de valoració de la cooperativa

Qüestionari de valoració de les famílies

Qüestionari de valoració de l’ens local

 6. Criteris per a l’avaluació del projecte
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7.1 Acta de constitució
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7.2 Estatuts de
la cooperativa
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7.3 Fitxa de soci
de la cooperativa
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7.4 Sol·licitud NIF
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7.5 Permís de venda per la 
Fira de Sant Isidre
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Butlletí de les polítiques educatives del món local. 
Educ@diba. Diputació de Barcelona. Octubre 2012.

Nota de premsa web Diputació de Barcelona 
(Viladecans incorpora la cultura emprenedora a 
primària): http://diba.cat/web/sala-de-premsa/
nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_
0MoY/553295/9986752. 13 de desembre de 2012.

Notícia a Viladecans Televisió (Viladecans incorpora 
la cultura emprenedora a l’educació primària): http://
www.viladecanstv.tv/2012/12/viladecans-incorpo-
ra-la-cultura-emprenedora-a-leducacio-primaria/. 14 
de desembre de 2012.

Nota de premsa d’El Far.cat. Dimarts 19 de desem-
bre de 2012.

Nota de premsa de l’ARA Criatures. L’emprenedoria 
arriba a les escoles. Desembre 2012.

Nota de premsa de la Revista de Viladecans. Pre-
sentació del projecte. Gener 2013. 

Notícia a Viladecans Televisió (El projecte cultura 
emprenedora a l’escola avança a bon ritme): http://
www.viladecanstv.tv/2013/01/el-projecte-cultu-
ra-emprenedora-a-lescola-avanca-a-bon-ritme/. 25 
de gener de 2013.

Notícia a educa@diba. Butlletí de les polítiques 
educatives del món local (El projecte Cultura em-
prenedora a l’escola, present a la jornada Tékhne): 
http://www.diba.es/web/educacio/llistabutlletins/-/
butlletidigital/detallIndex/EDUCADIBA/99/27085. 1 
de març de 2013.

Notícia a PressPeople (Cultura emprenedora a l’es-
cola Viladecans i Igualada): http://www.presspeople.
com/nota/cultura-emprenedora-l-escola-vilade-
cans-i. 13 de maig de 2013.

Nota de premsa a El Far.cat. Informatiu del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet (Els comerciants reconeixen 
l’esforç emprenedor d’una escola pública):  http://
elfar.cat/not/3725/els_comerciants_reconeixen_l_es-
for__emprenedor_d_una_escola_publica/. 12 de juny 
de 2013.

Notícia a Viladecans Televisió (Cloenda del progra-
ma Cultura emprenedora a l’escola). http://www.
viladecanstv.tv/2013/06/cloenda-del-programa-cul-
tura-emprenedora-a-lescola/. 19 de juny de 2013.

Notícia web Ajuntament de Viladecans (Cloenda del 
projecte Cultura emprenedora a l’escola). 20 de juny 
de 2013.

Cartell Festa Popular de barri de reconeixement a les 
cooperatives. Juny 2013.

Nota de premsa de la cloenda i l’entrega de benefi -
cis. Butlletí de Viladecans. Juliol de 2013.

8.1 Notícies durant
el curs 2012-2013

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/9986752
http://www.viladecanstv.tv/2012/12/viladecans-incorpora-la-cultura-emprenedora-a-leducacio-primaria/
http://www.viladecanstv.tv/2013/01/el-projecte-cultura-emprenedora-a-lescola-avanca-a-bon-ritme/
http://www.diba.cat/web/educacio/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/EDUCADIBA/99/27085
http://www.presspeople.com/nota/cultura-emprenedora-l-escola-viladecans-i
http://elfar.cat/not/3725/els_comerciants_reconeixen_l_esfor__emprenedor_d_una_escola_publica/
http://www.viladecanstv.tv/2013/06/cloenda-del-programa-cultura-emprenedora-a-lescola/
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Notícia al web de l’Ajuntament de Viladecans (Alum-
nes de Can Palmer i Montserratina faran “Cultura 
emprenedora a l’escola”). 4 de desembre de 2013.

Notícia a Viladecans Televisió (Alumnes de Can 
Palmer i Montserratina faran “Cultura emprenedora 
a l’escola”): http://www.viladecanstv.tv/2013/12/
alumnes-de-can-palmer-i-montserratina-faran-cultu-
ra-emprenedora-a-lescola/. 4 de desembre de 2013.

Notícia a Viladecans Televisió (María Vasco apadrina 
el projecte Cultura emprenedora de l’Escola Can 
Palmer): http://www.viladecanstv.tv/2014/02/ma-
ria-vasco-apadrina-el-projecte-cultura-emprenedo-
ra-de-lescola-can-palmer/. 5 de febrer de 2014.

Notícia al web de l’Ajuntament de Viladecans (La 
cultura emprenedora a l’escola dóna a llum quatre 
cooperatives infantils): http://www.viladecans.cat/
Plantilles/noticia/_JNJtGAWc42ZvysXnk3At8dhB78j-
MiTsOwURNgox97_GCztPgh_Waog. 19 de feber de 
2014.

Notícia a Viladecans Televisió (La cultura empre-
nedora a l’escola dóna a llum quatre cooperatives 
infantils). 19 de febrer de 2014.

Notícia a Viladecans Televisió (Nens i nenes de 
l’Escola Montserratina aprenen el funcionament 
d’un negoci amb el pastisser Jordi Bordas): http://
www.viladecanstv.tv/2014/03/nens-de-lesco-
la-montserratina-aprenen-el-funcionament-dun-ne-
goci-amb-el-pastisser-jordi-bordas/. 26 de març de 
2014.

Notícia a la Revista de Viladecans (L’Escola Can Pal-
mer se suma al projecte de Cultura emprenedora). 
Març de 2014.

Detall notícia a la Revista de Viladecans (Espai dels 
emprenedors + joves). Maig de 2014.

Notícia al web de l’Ajuntament de Viladecans (Final 
de curs del projecte “Cultura emprenedora a l’esco-
la): http://www.viladecans.cat/Plantilles/noticia/_JN-
JtGAWc42ZvysXnk3At8dhB78jMiTsOmxrVtTclqP5T-
GgQmeCP_bQ. 17 de juny de 2014.

Notícia a Viladecans Televisió (Final de curs del 
projecte “Cultura emprenedora a l’escola”): http://
www.viladecanstv.tv/2014/06/fi nal-de-curs-del-pro-
jecte-cultura-emprenedora-a-lescola/. 17 de juny de 
2014.

8.2 Notícies durant
el curs 2013-2014

http://www.viladecanstv.tv/2013/12/alumnes-de-can-palmer-i-montserratina-faran-cultura-emprenedora-a-lescola/
http://www.viladecanstv.tv/2014/02/maria-vasco-apadrina-el-projecte-cultura-emprenedora-de-lescola-can-palmer/
http://www.viladecans.cat/Plantilles/noticia/_JNJtGAWc42ZvysXnk3At8dhB78jMiTsOwURNgox97_GCztPgh_Waog
http://www.viladecanstv.tv/2014/03/nens-de-lescola-montserratina-aprenen-el-funcionament-dun-negoci-amb-el-pastisser-jordi-bordas/
http://www.viladecans.cat/Plantilles/noticia/_JNJtGAWc42ZvysXnk3At8dhB78jMiTsOmxrVtTclqP5TGgQmeCP_bQ
http://www.viladecanstv.tv/2014/06/final-de-curs-del-projecte-cultura-emprenedora-a-lescola/
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