
 

 

 

Programa Aprendre a Emprendre 2013-2014 

 

El programa Aprendre a Emprendre, té l’objectiu de sensibilitzar i estimular l’actitud 

emprenedora en el sistema educatiu del nostre territori. 

Aquest programa posa en marxa diferents actuacions per millorar la cultura emprenedora dels 

joves estudiants. 

 

1. Training program per futurs emprenedors: Consta d’un programa pràctic dividit en 3 

fases, que es poden fer seguides amb una continuïtat o per separat.  

La idea d’aquest programa és treballar conjuntament amb els centres educatius, amb 

format tallers, per tal de proporcionar als seus alumnes les eines de treball més 

adients i més utilitzades en el món empresarial per el desenvolupament i la ideació de 

projectes. 

Les accions són: 

− DESCOBREIX 

− MODELA 

− COMUNICA 

 

2. Workshops: Tallers per l’estimulació i sensibilització amb l’emprenedoria 

− Que és una incubadora d’empreses? 

− Business Game. Joc de simulació empresarial 

− Innovació vs creativitat. Tècniques de generació d’idees 

 

3. Difusió d’experiències innovadores: exemplifiquem experiències emprenedores 

innovadores d’èxit del nostre territori per tal d’apropar la cultura de l’empresa als 

joves. 

− Apropa’t a emprenedors/es innovadors/res d’èxit del nostre territori. 

 

Calendari Accions 

1. Training program per futurs emprenedors: Curs escolar 2013-14. 

2. Workshops: Curs escolar 2013-14 

3. Difusió d’experiències innovadores: Pendent de concretar  



 

 

Contacte + Reserves: Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 

1. TRAINING PROGRAM PER FUTURS EMPRENEDORS 

Destinataris  Batxillerats i cicles formatius 

 
 
Objectius 

Entrenar als estudiants a les tècniques de creativitat per la generació d’ 

idees de negoci, saber concretar i modelar la proposta de valor en un 

negoci i saber presentar en públic la proposta resultant amb 

determinació i convenciment. 

 
 
 
Descripció 

Es treballarà de manera conjunta amb l’escola/institut, per tal de 

conèixer els projectes i treballs que han de desenvolupar els alumnes al 

llarg del curs/trimestre i d’aquesta manera aplicar la metodologia de 

cada taller directament al seu projecte. 

Les sessions es poden fer seguides amb una continuïtat o per separat. 
 
SESSIÓ DESCOBREIX 
Es treballaran amb les tècniques més utilitzades en el mercat per 

descobrir el veritable dolor del client a base de prova/error.  Descobrir 

els early adopters (3h) 
 
SESSIÓ MODELA 
S’aprendrà a modelar, donar cos, rigor , coherència i a definir la 

proposta de valor de la seva idea de manera pràctica i a través d’una de 

les tècniques més utilitzades actualment per la definició de models de 

negoci “CANVAS” (3h) 
 
SESSIÓ COMUNICA 
S’ensenyarà a exposar el projecte davant d’un auditori, grup de 

persones,inversors, professors, a superar les pors escèniques, aprendre 

a controlar l’ expressió del llenguatge no verbal, mitjançant l’aplicació 

de diverses pràctiques. (2h) 

 
 
Dades de 
realització 

Dia  A convenir al llarg del curs escolar 

Hora Mati o tarda 

Durada Total de les fases 8h. Cada sessió 3h – 2h.  

Nº Reserva  Sessió COMUNICA màxim 4 grups! (s’adjudicarà per 

rigorós ordre de comanda) 

Lloc Instal·lacions TCM 

Grup 25 -30 alumnes CF i Batxillerat 

Reserva i 
inscripcions 

Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 



 

 

1. WORKSHOP – QUE ÉS UNA INCUBADORA? 

Destinataris Batxillerats i cicles formatius 

 
Objectius 

Conèixer de primera mà que és i en què consisteix un viver 

d’empreses. 

 
 
Descripció 

L’acció aproparà als alumnes a conèixer el funcionament d’una 

incubadora d’empreses, en que consisteix i les seves diferències amb 

un allotjament tradicional. 

Es coneixeran les instal·lacions de la Incubadora de TCM. 

 
 
Dades de realització 

Dia  A convenir al llarg del curs escolar 

Hora Mati o tarda 

Durada 2h.  

Lloc Instal·lacions TCM 

Grup 25 -30 alumnes CF i Batxillerat 

Reserva i 
inscripcions 

Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 

 

2. WORKSHOP – BUSINESS GAME. JOC DE SIMULACIÓ EMPRESARIAL 

Destinataris Batxillerats i cicles formatius 

 
 
Objectius 

Competició per equips on a través d’un aplicatiu informàtic es 

participa en un joc de simulació empresarial. Ve orientada a la 

transferència de coneixement, i encara més important, l’adquisició 

d’actituds i hàbits emprenedors 

 
 
 
Descripció 

Cada grup comença amb una empresa en igualtat de condicions. A 

partir d’aquest moment, el definir una estratègia i aplicar diferents 

tàctiques durant el decurs del joc, donarà les possibilitats d’èxit o de 

fracàs de cada empresa. D’aquesta manera el joc pretén: 

1. Introduir als participants en el món de les decisions 

2. Oferir una visió general de les diferents àrees d’activitat de 

l’empresa, ressaltant que una empresa és un sistema integrat i 

que l’èxit està molt relacionat amb la coherència de les decisions 

que prenguin. 

3. Presentar possibilitats de cooperació 

 
 
Dades de realització 

Dia  A convenir al llarg del curs escolar 

Hora Mati o tarda 

Durada 5h.  

Nº Reserva Màxim 2 grups! (s’adjudicarà per rigorós ordre de 

comanda) 

Lloc Instal·lacions TCM 

Grup 25 -30 alumnes CF i Batxillerat 

Reserva i 
inscripcions 

Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 



 

 

2. WORKSHOP – INNOVACIÓ VS CREATIVITAT. TÈCNIQUES DE GENERACIÓ D’IDEES 

Destinataris Batxillerat i Cicles formatius 

 
 
 
Objectius 

Donar a conèixer als joves, el concepte d’innovació mitjançant casos 

reals, així com exemples pràctics per exercitar la creativitat i la 

pràctica d’un dels mètodes més utilitzats per generar idees de negoci 

innovadores 

 
 
 
Descripció 

 Consta en sensibilitzar i motivar als alumnes a ser creatius, ajudar-los 

a descobrir tècniques i altres maneres de generar idees per a un nou 

negoci. 

Evidenciant que la innovació no és un concepte nou de l’era actual, 

sinó que fa centenars d’anys que existeix i es dur a terme en diversos 

sectors. 

Es posarà en pràctica una tècnica de creativitat per estimular la 

generació d’idees innovadores, que els alumnes hauran de treballar en 

grup a partir d’una idea de negoci escollida per ells mateixos. 

 
 
Dades de realització 

Dia  A convenir al llarg del curs escolar 

Hora Mati o tarda 

Durada 2h.  

Lloc Instal·lacions TCM 

Grup 25 -30 alumnes CF i Batxillerat 

Reserva i 
inscripcions 

Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 

 

3. DIFUSIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES  
APROPA’T A EMPRENEDORS/ES INNOVADORS/ES D’ÈXIT DEL NOSTRE TERRITORI 

Destinataris  Batxillerat i cicles formatius 

 
 
 
Objectius 

Apropar als alumnes del territori l’experiència d’emprenedors/es 

d’èxit per a que puguin conèixer de primera mà com els va sorgir la 

idea, com van crear la seva empresa, les dificultats en les que s’han 

trobat, com les han afrontat, quina ha estat la seva evolució etc. 

 
 
 
Descripció 

 Emprenedors/es assessorats per els tècnics del centre de suport a 

emprenedors de TCM, exposaran la seva experiència alhora 

d’emprendre el seu negoci. 

La idea és fer una sessió molt dinàmica i participativa en la que 

interactuïn simultàniament emprenedors i alumnes, per tal que 

aquests últims puguin genera totes aquelles preguntes que creguin 

convenients, plantejar els seus dubtes i inquietuds sobre el projecte i 

emprenedors que tenen davant. 

 
 
Dades de realització 

Dia  Pendent de concretar 

Hora Mati o tarda 

Durada 2h.  

Lloc Instal·lacions TCM 

Grup 350 alumnes (concurrència de varis centres) 

Reserva i 
inscripcions 

Laia Vilà: lvila@tecnocampus.com Telf: 931696502 

 

 


