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TALLER 1. Taller 
generació d’idees

TALLER 2: Jo 
emprenedor

TALLER 3: Passos a 
seguir per a crear la 
teva empresa

� Objectius específics :

- Motivar i fer conèixer als joves 
estudiants de les seves capacitats i 
aptituds emprenedores.

- Facilitar eines i recursos als joves per 
a crear el seu propi negoci.

TALLER 4: Treballem 
el nostre pla 
d’empresa

TALLER 5: Fonts 
d’informació i 
xarxes i socials.

a crear el seu propi negoci.

- Sensibilització a un col·lectiu que 
està vivint en un entorn molt canviant 
i de crisi econòmica però a l’hora 
generador de noves oportunitats.

- Fer-los conèixer l'autocupació com 
a una nova sortida professional.  



RESULTATS I PARTICIPACIÓ TALLERS 
D’EMPRENEDORIA

� 2010: 1a. Edició Tallers d’emprenedoria

- 42 Tallers
- 727 alumnes participants
- 11 centres educatius
- 9 ajuntaments col·laboradors- 9 ajuntaments col·laboradors

� 2011: 2a. Edició Tallers d’emprenedoria

- 140 tallers 
- 3.436 alumnes (beneficiaris per cada taller)
- 21 instituts i escoles participen en el projecte
- 15 ajuntaments col·laboradors



TALLER 1. Taller de 
generació d’idees

TALLER 2: Jo 
emprenedor

TALLER 3: Passos a 
seguir per a crear la 
teva empresa

� Objectius més a mig/llarg 
termini

- Millorar la cultura 
emprenedora a Catalunya.

- Disminuir la mortalitat de les 
TALLER 4: Treballem 
el nostre pla 
d’empresa

TALLER 5: Fonts 
d’informació i 
xarxes i socials.

- Disminuir la mortalitat de les 
empreses en els 3 primers anys 
de vida.

- Incloure en els centres 
educatius l’assignatura 
d’emprenedoria



TALLER 1. Taller de 
generació d’idees

TALLER 2: Jo 
emprenedor

TALLER 3: Passos a 
seguir per a crear la 
teva empresa

CONCLUSIÓ I RESULTATS:

Millora cultura emprenedora

Creació de noves empreses 
(busquen l'excel·lència 

empresarial)
TALLER 4: Treballem 
el nostre pla 
d’empresa

TALLER 5: Fonts 
d’informació i 
xarxes i socials.

empresarial)

Disminució mortalitat empreses 
catalanes

Generació de llocs de treball



TALLERS 
D’EMPRENEDORIA 
Joves estudiants

20122012



Activitat 1: 
Taller de generació d’idees



Activitat 2: 
Jo emprenedor



Activitat  3: 
Passos a seguir per crear la teva empresa



Activitat 4: 
Treballem el nostre pla d’empresa



Activitat 5: 

Fonts d’informació i xarxes socials



Procediments: 

1- Complimentar formulari  sol·licitud abans del 17 de setembre.
� Opció 1: Tècnic promoció econòmica o joventut ajuntament (màxim una 

setmana des de l’enviament mail).

� Opció 2: Coordinador - responsable institut

Important: Centralitzar la informació a una sola persona.

Formulari: http://www.ccmaresme.cat/emprenedoria

2- Proposta de calendari per part del Consell Comarcal
- En tot moment s’intentarà adaptar horari sol·licitat.

- Flexibilitat incidències.

3- Realització dels tallers 
� Aules equipades en el moment de la formació perquè el docent ho tingui 

tot a punt.

� Possibilitat que els professors estiguin a l’aula.

4- Enquesta valoració final per part dels alumnes (s’entrega a classe)
5- Enquestes valoració professorat i coordinadors d’estudis
6- Recollida de dades enquestes de valoració



PUNTS POSITIUS VALORATS:

� Forma de treballar els temes de coneixement i experiencia docents.

� Utilitat dels coneixements

� Fer una cosa diferent al curriculum acadèmic.

� Treball en grup
� Que alumnes mostrin iniciativa a través dels formadors

Informació /Assessorament/Innovació� Informació /Assessorament/Innovació
� La motivació general en l’alumnat 

� La necessitat d’aquests continguts

� Donen una visió de professionals externs

� Grau de participació que es genera

� Tallers escollits molt ben rebuts per l’alumnat

� Tallers interessants, en quant a material, videos i pràctica

� Bons professors
� Molt relacionat amb la materia d’economia

� Portar professionals reals a l’aula és molt realista i útil

� Apropar a l’alumne a entitats que els poden assessorar



ASPECTES A MILLORAR I NOVES PROPOSTES:

Tot i que la majoria d’instituts van posar que els tallers estaven molt encertats van sortir 
algunes propostes de millora com:

� Millorar la part pràctica del taller “El Pla d’empresa”

� Fer encara més pràctica� Fer encara més pràctica
� Repetició d’alguns conceptes en alguns tallers

� Estaria bé mostrar casos reals propers, com emprenedors de la comarca

� Sessions massa llargues
� Formadors no massa experiència amb adolescents
� Massa concentració tallers amb molt poc temps



www.mibamuseum.com

http://www.tv3.cat/videos/3794370/Pensat-

per-Miba-museu-didees-i-invents



� Que l’aula on es realitzi la formació estigui equipada correctament amb
internet, projector, ordinador i pissarra.
- En cas de que hi hagi alguna incidència informar-ho al responsable tallers 
del Consell Comarcal del Maresme.

� Informació consergeria de la realització dels tallers.

� És preferible que el professor estigui a l’aula.

� En cas de vaga o alguna incidència que pugui afectar a la sessió 
comunicar-la amb temps.

- Qualsevol canvi extraordinari a fer s’haurà de realitzar contactant amb els 
responsables Consell Comarcal del Maresme i l’institut.



� Les accions es portaran a terme dins els instituts i escoles que ho sol·licitin.

� Per portar a terme les activitats serà necessari que a l’aula hi hagi portàtil, 
projector,pantalla i connexió a Internet.

� La formació la realitzaran tècnics i professionals d’emprenedoria.

� Les escoles i instituts podran escollir més d’una activitat i repetir-les en funció 
del nombre de cursos que tinguin. En funció de la demanda total del 
Maresme el Consell Comarcal podrà limitar el nombre d’activitats.

� Aquest projecte està promogut per l’àrea de Promoció Econòmica i Servei 
de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. 

� Les accions es desenvoluparan a partir del mes de setembre fins a finals de 
desembre en horari lectiu (matins o tardes).

� Enviament sol·licituds al següent mail: emprenedoria@ccmaresme.cat

� Termini sol·licituds: 17 de setembre. 

Amb el suport de:


