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• Objectius estratègics de la UE amb l’horitzó del 2020
• Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania 

activa
• Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs 

l’esperit empresarial, en tots els nivells de 
l’educació i la formació

• La Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig del nostre sistema 
educatiu

• Incorpora las competències bàsiques al currículum

Introducció I  - Marc legal del projecte
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• Exigència de millorar els resultats educatius 

• Necessitat de major implicació entre sistema educatiu i sistema 
productiu

• Dóna resposta a les demandes de la societat del coneixement i de 
millora del nivell i la qualitat del treball
Competència clau per a la societat del coneixement que inclou un conjunt de 
coneixements, habilitats i actituds útils per:
• Impulsar projectes personals
• Impulsar projectes professionals 
• Crear activitat econòmica   

• Els valors de l’emprenedoria impliquen el desenvolupament de capacitats per
• Induir canvis i adaptar-se als mateixos 
• Responsabilitzar-se de les accions pròpies
• Assolir destreses per a desenvolupar una visió estratègica
• Marcar i complir objectius
• Estar motivat per l’èxit 

Introducció II - Perquè Cultura emprenedora a les Escoles?
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• Treball transversal entre Educació i Desenvolupament 
Econòmic

• Impuls de projectes que vinculin centres educatius, 
territori i sistema productiu

• Impuls de projectes que reforcin l’adquisició de capacitats 
clau per tal que serveixin a les persones al llarg de la seva 
vida, en el seu desenvolupament personal i professional

Introducció III – Com fer-ho? 
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• Projecte desenvolupat des d’una visió integral: Cadena de formació
d’emprenedors

• Fàcilment transferible

• Promou i difon valors d’emprenedoria i principis cooperatius amb els 
quals ens identifiquem

• Permet treballar les competències de manera pràctica, progressiva i 
transversal

• Emmarca les activitats en un context local i actual que afavoreix el 
sentiment de pertinença a la comunitat

• Té diverses mencions i reconeixements a nivell asturià, espanyol i 
europeu

Introducció IV - Perquè l’experiència de Valnalón?
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Proposta d’ens locals participants
Criteris utilitzats per a la selecció

• Manifest interès per treballar en el foment de l’esperit emprenedor i en 
sintonia amb les seves polítiques educatives i de promoció econòmica

• Facilitat per aplicar l’experiència a altres centres del municipi

• Visibilitat de cara a la generalització del projecte 

• Dotació tècnica necessària i implicació per part de la direcció política

• Varietat territorial

Municipis seleccionats

• Badalona (Barcelonès)

• Granollers (Vallès Oriental)
• Igualada (Anoia)
• L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
• Mataró (Maresme)
• Terrassa (Vallès Occidental)
• Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
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El programa EME

Vídeo – experiència

Pàgina web:   www.valnaloneduca.com
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El programa EME: Objectius
• Objectiu general

Promoure l'adquisició de la competència emprenedora en alumnat del cicle superior d'Educació
Primària dels Centres Educatius de la província de Barcelona, a través del desenvolupament de tallers 
a l'aula

• Objectius concrets 

En relació a l’alumnat
• Desenvolupar la capacitat de formar-se una imatge ajustada a si mateix
• Desenvolupar la capacitat creativa, d’iniciativa i esperit emprenedor
• Desenvolupar la capacitat per prendre decisions responsables
• Desenvolupar una actitud d'indagació i curiositat per conèixer les característiques de les 

demandes del seu entorn socioeconòmic local i comarcal
• Desenvolupar l'habilitat d'obtenir, seleccionar i interpretar informació

En referència al personal tècnic local (d’Educació i de Desenvolupament 
Econòmic) i al personal docent dels centres formatius
• Adquirir coneixements en competència emprenedora
• Integrar l’experiència en l’àmbit escolar i local
• Col·laborar entre centres i agents del territori en l'elaboració de l'estratègia integrada pel 

desenvolupament del projecte
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El programa EME: Contingut 

• Neix un emprenedor/als
Descobreixen les capacitats personals

• Neix una empresa
Generen una idea de negoci, trien la forma jurídica, decideixen l’aportació de capital i anomenen 
els representants de la cooperativa

• Estem llançats!
Es du a terme les funcions pròpies d'un gabinet de comunicació

• Aquesta empresa val molt
S’aproximen a la comptabilitat de l'empresa 

• Amb el cap i les mans
Es proporcionen diferents models de fabricació

• La venda i els resultats
Els alumnes s’inicien en la venda dels productes

A partir de la creació, organització, gestió i tancament d'una cooperativa de 
fabricació de productes, i finançada amb microcrèdit, s’articula en els blocs:
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El programa EME: Metodologia

• Escurça la distància que separa l'escola de la societat tecnològica en 
què vivim i facilita la integració de l’escola en el seu entorn

• Posa en pràctica els valors de l’emprenedoria i relaciona el treball en 
l’empresa amb els aprenentatges d'aula. Els alumnes prenen les 
decisions i s’arrisquen

• Es basa en el treball per projectes, a través de la realització d'un 
conjunt de tasques molt senzilles que porten a la consecució d'una 
feina final que és fabricar i vendre productes

• Aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base,
perquè es tracta d'un model de gestió democràtica i participativa

El Projecte proporciona un context pràctic i innovador
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El programa EME: Capacitació tècnica i docent

• Jornada de Motivació sobre cultura emprenedora 
Tots els agents implicats

• Formació al personal docent i tècnic de 
Desenvolupament Econòmic i d’Educació
12 hores en 3 dies 

• 2 Tutories presencials i tutories telefòniques, on line i 
per videoconferència

NOTA: Acreditació formació docents de 20 hores en total
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El programa EME: Recursos didàctics

• Guia didàctica, per ús del professorat
Propostes metodològiques, activitats i suggeriments

• Quadern de treball, adreçat als alumnes
Treball pràctic i progressiu, individual i en equip

• Portal web (www.valnaloneduca.com)
Intercanvi d’experiències educatives entre alumnes, 
docents i la comunitat en general

• Tallers complementaris
Imatge corporativa, Correu electrònic, Etiquetat i 
envasat i Punt de venda
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Resultats esperats

Provincia de Barcelona Municipis
Centres 
Educatius

Aules 
(Cooperatives)

Alumnes

1er curs (2011 – 2012) TEST 7 7 14 350

2ón curs (2012 - 2013) PILOT 7+7 7+15 14+30 1.100

3r curs (2013 - 2014) GENERALITZACIÓ 14+10 22+20 44+40 2.100

4r curs (2014 - 2015) GENERALITZACIÓ 24+10 42+20 84+40 3.100

34 62 124 6.650
Nombre de centres educatius 1.472 2.101

Nombre d’alumnes cicle superior de primària 50.052

Nombre de municipis 311

% Centres respecte el total 4%

% Aules (cooperatives) 6%

% Alumnes respecte el total 13%

% Municipis respecte el total 11%
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Entitats que intervenen

• Diputació de Barcelona  
• Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (GSDE) 
• Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies (GSE)

• Generalitat de Catalunya
• Departament d’Ensenyament

• Ens locals
• Centres Locals de Serveis a les Empreses 
• Educació

• Centres Educatius
• Direcció
• Professorat

• Valnalón
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Entitats que intervenen. Diputació de Barcelona

• Coordina el projecte pilot

• Elabora el Pla operatiu

• Selecciona els municipis participants

• Finança el projecte pilot

• Cofinança els ens locals (GSDE i GSE)

• Fa la interlocució amb VALNALÓN (GSDE), amb els ens locals (GSDE i 

GSE) i amb Generalitat (GSE)

• Convenia amb una entitat bancària per finançar les cooperatives  (GSDE)

• Garanteix aspectes logístics (GSDE i GSE) 

• Convoca les instàncies de direcció, seguiment i avaluació (GSDE)



Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies

Entitats que intervenen. Generalitat de Catalunya

• Avala el projecte

• Dóna vist i plau a la selecció d’escoles

• Facilita l’alliberació del personal docent per tal que pugui assistir a 
la formació

• Garanteix la generalització del projecte més enllà de la fase pilot

• Acredita la formació del professorat i tècnics locals

• Acompanya les diferents accions
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Entitats que intervenen. Ens Locals

• Proposa centres educatius

• Elabora l’estratègia local, garantint la sinèrgia del projecte amb el 
municipi

• Documenta el procés per posterior generalització i per facilitar 
intercanvis amb altres municipis

• Implica al Consell Escolar Municipal

• Fa la interlocució amb els centres educatius i la resta d’agents locals

• Realitza el seguiment de les actuacions escolars

• Facilita aspectes legals (cooperatives) i logístics (mercat)

• Valora l’experiència i formula propostes de millora

• Planteja la generalització del projecte al conjunt d’escoles del municipi

• Participa de les accions de formació del professorat i tècnics locals
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Entitats que intervenen. Centres Educatius

• Implica al Consell Escolar del Centre

• Presenta el projecte a la seva comunitat educativa

• Du a terme les activitats a l'aula i organitza el mercat

• Participa de les accions de formació

• Valora l’experiència i formula propostes de millora

• Generalitza el projecte un cop finalitzada la fase pilot
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Entitats que intervenen. Valnalón

• Transfereix el coneixement a la Diputació de Barcelona

• Proporciona la metodologia i el material docent (per professors i 
alumnes)

• Revisa i fa suggeriments al Pla Operatiu

• Capacita el personal tècnic i el professorat

• Assessora l’organització dels mercats

• Dóna assistència tècnica continuada 

• Ubica les cooperatives al portal educatiu Valnalón
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Recursos tècnics i econòmics

• Diputació de Barcelona: dues tècniques de referència amb dedicació
de mitja jornada

• Ens locals: Un/a tècnic/a de referència amb dedicació entre un 20-
25% en el marc de la col·laboració de les regidories de 
Desenvolupament Econòmic i Educació

• Centres Educatius: Entre 1 i 2 hores setmanals (Major intensitat al 
inici i al final)

• Recursos econòmics per part de Diputació: 160.000 euros (4 cursos 
escolars)
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Pla operatiu I

• Preparació

• Posada en marxa

• Implementació

• Seguiment i avaluació
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Pla operatiu II: Preparació

7 14 21 28 5 12 19 26
1.  
     

Elaboració del Pla Operatiu
GSDE

GSE          
Valnalón

2.  
     

Selecció proposta ens locals participants TEST
GSDE              
GSE

3.  
     

Reunió conjunta amb ens locals
GSDE              
GSE

2

4.  
     

Realització dels contactes dels ens locals amb els centres educatius. 
Relació de centres educatius participants Ens locals

12 
16

5.  
     

Reunió amb la Generalitat de C. – Departament Ensenyament
GSDE              
GSE

6.   Presentació del projecte a la comunitat educativa del C.Educatiu
· Reunió amb la Direcció del Centre
· Aprovació per part dels Consell Escolar. Opcional en F. Test

7.  
     

Preparació del Conveni amb entitat bancària
GSDE              
GSE

Desembre
Activitats Principals

Centres 
Educatius

Ens Locals

Lidera Participa
Novembre
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Pla operatiu III: Posada en marxa

2 9 16 23 30 6 13 20 27
8.   
    

Jornada conjunta de motivació – posada en marxa GSDE
GSE 

(Valnalón)
Generalitat

Ens Locals, 
C.Educatius Agents 

Locals
17

9.   
    

Formació de professorat i tècnics locals 

Valnalón

GSDE
GSE 

Ens Locals 
C.Educatius

24 
25 
26

10. 
       

Elaboració estratègia local

Ens locals

C.Educatius Agents 
Locals

Mitjans de 
comunicació

30

11. 
       

Presentació del projecte a la Comunitat 
Educativa

C. Educatius
Ens locals 
Generalitat

Gener Febrer
Activitats Principals Lidera Participa

Estratègia local
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Pla operatiu IV: Implementació

30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

12. 
     
 

Execució de l'EME: Activitats a 
l'aula i organització del 
mercat C. Educatius

Ens locals
Valnalón

13. 
     
  

Realització de 2 Tutories 
presencials per part de 
Valnalón SA

GSDE              
GSE

C. Educatius
Ens locals
Valnalón

14. 
     
 

Celebració del mercat (a 
nivell local)

C. Educatius
Ens locals
Valnalón

15. 
     
  

Celebració del mercat (els 2 
dies del BIZ Barcelona) GSDE              

GSE

14 cooperatives
C. Educatius
Ens locals

JunyMaigMarç AbrilFebrer
Activitats Principals Lidera Participa

1
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Pla operatiu V: Seguiment i avaluació

16. 
     
  

Seguiment i 
Avaluació

GSDE              
GSE

Valnalón
C. Educatius
Ens locals
Generalitat 

Abril Maig
Activitats 
Principals

Lidera Participa Desembre Gener Juny

C. Direcció C. Seguiment                                   
dilluns 30

C. Direcció   
Plenari

C. Seguiment C. Seguiment C. Seguiment C. Direcció  
Plenari      
(25-29)

Febrer Març

Comissió de Direcció Comissió de Seguiment Plenari

Diputació de Barcelona Presideix i Dinamitza Presideix i Dinamitza Presideix i Dinamitza
Generalitat de Catalunya Participa Participa Participa
Ens locals Participa Participa
Centres Educatius Participa Participa
Valanalón Participa
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1. Descripció de com s’integra el projecte en les polítiques municipals 
de desenvolupament econòmic i d’educació

2. Elecció del Centre. Criteris d’elecció i característiques del centre

3. Agents a incorporar en el desenvolupament del projecte 

4. Difusió i comunicació:

1. Activitats de difusió i comunicació per públics o agents objectiu

2. Elements de visibilitat del projecte (logo, etc.)

3. Utilització dels mitjans de comunicació local

5. Justificació de la ubicació física de mercat

6. ...

Estratègia local per a la implementació de l’EME

Guió bàsic per elaborar l’estratègia


