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Projectes primària:

Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME) 

Projectes secundària:

Empresa Jove Europea (EJE)

Projecte Educatiu de Tecnologia, Innovació i Treball (PETIT)

Ifest

Catàleg seminaris

Altres projectes:

Escola d’Estiu per Persones Emprenedores

Concurs Idees Emprenedores al Berguedà

Fomentant l’emprenedoria



OBJECTIU: Difondre la cultura emprenedora entre els alumnes de primària.

QUÈ: Durant el curs escolar, els alumnes han d’assumir el rol de persones emprenedores, a

través de crear i gestionar la seva cooperativa, havent de passar per diferents fases:

constitució de l’empresa, disseny de la imatge i comunicació, generació d’idees i elecció dels

productes, cerca de finançament, producció, venda en el mercat local, recol·lecció dels fruits

i tancament.

COM: Projecte transversal que es treballa des de les diferents assignatures, permetent als

alumnes adquirir competències i valors bàsics com el treball en equip, l’expressió oral o la

iniciativa en la presa de decisions. La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona

i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dóna part dels beneficis

a projectes socials.

Foment Emprenedoria a primària



DESENVOLUPAMENT DEL CURS ESCOLAR 

1R TIMESTRE 

 

- Creació d’equips de treball 
- Recerca del nom i imatge corporativa.  
- Aportació del capital social 
- Elaboració d’estatuts i sol.licitud del NIF 
- Constitució de la cooperativa 
- Pluja d’idees dels productes a fabricar, realització dels prototips i estudis de mercat.  

 

2N TRIMESTRE 

- Fabricació dels productes a vendre.  
- Presentació del projecte a l’alcalde/ssa del municipi.  
- Visites d’empreses i realització de tallers complementaris 

 

3R TRIMESTRE 

- Entrevistes amb els mitjans de comunicació. 
- Sol·licitud permís de venda a l’Ajuntament de Berga.  
- Preparació del punt de venda al mercat i merchandising.  
- Venda al Mercat de Cooperatives Escolars.  
- Anàlisi dels resultats.  
- Donació a d’una part dels beneficis a una entitat social a escollir.  
- Activitats de lleure i tancament 

 

Tallers

1ª visita seguiment

Finançament

Expedició del NIF 

Tallers

2ª visita seguiment

Visites d’empreses

Tallers

2ª visita seguiment

Visites d’empreses

Entrevistes premsa

Organització mercat

Accions de suport i acompanyament



Tallers complementaris:

1r trimestre: 
Què és una cooperativa? Tipus de societats. Valors i organització de les cooperatives 

Creem la nostra imatge Idees per escollir el nom, lema i logotip

Fem la nostra cooperativa on-line Xarxes socials, blog i botiga on-line

2on trimestre:
Assessorament per a l’elaboració dels productes Idees de millora i qualitat

Preparació per a la venda Idees pel packaging i l’espai de la parada 

Els tallers s’han de sol.licitar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (corominascj@adbergueda.cat) 



Curs Escoles Alumnes Cooperatives

2010-2011 3 75 3

2011-2012 6  175 9

2012-2013 7  221 10

2013-2014 11 309 15

2014-2015 14 361 18

2015-2016 16 400 20

2016-2017 16 373 19

2017-2018 14 333 16

2018-2019 17 392 19

Escola Municipi Alumnes

ESCOLA LLIURE L'ARREL Berga 7

ESCOLA LA VALLDAN Berga 15

ESCOLA SANT JOAN Berga 40

ESCOLA SANTA EULÀLIA Berga 50

ESCOLA VEDRUNA Berga 40

ESCOLA XARXA Berga 26

ESCOLA ZER BERGUEDÀ CENTRE Borredà i Vilada 19

ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS Casserres 23

FEDAC GIRONELLA Gironella 11

ESCOLA DE GIRONELLA Gironella 23

ESCOLA SANT LLORENÇ Guardiola de B. 23

ESCOLA LILLET A. GÜELL La Pobla de Lillet 32

ESCOLA GIRA-SOL Montmajor 10

ESCOLA D'OLVAN Olvan 37

ESCOLA ALFRED MATA Puig-reig 26

ESCOLA SANT MARTÍ Puig-reig 10

Curs 2018-2019 
 392 alumnes 
 17 escoles (de les 24 existents al Berguedà)

Detall escoles participants (curs 2018-19)

* Noves incorcoporacions 2018-2019

Evolució des del 2010 



Mercat de cooperatives escolars 2018

429 alumnes i 24 cooperatives 
(primària + secundària)

Fomentant l’emprenedoria



Alumnes de 3er i 4art ESO

Foment Emprenedoria a secundària

Curs INSTITUTS Alumnes cooperatives

2014-2015 3 centres 50 3

2015-2016 7 centres 155 11

2016-2017 8 centres 156 17

2017-2018 6 centres 100 8

2018-2019 7 centres 120 9



Foment Emprenedoria a secundària

Curs INSTITUTS Alumnes

2016-2017 5 centres 113

2017-2018 5 centres 103

2018-2019 7 centres 119

Innova Petit, Projecte Educatiu de Tecnologia, 

Innovació i Treball.  

En què consisteix? 
Planteja a l’alumnat la creació d’equips d’innovació d’entre 3-4 alumnes.

Al llarg de tot el curs escolar cada equip dissenya i crea un producte

innovador a partir de la participació en tallers de generació d’idees, escollint

l’objecte del seu entorn que volen millorar, treballant la imatge corporativa, el

prototip del projecte, la comunicació del producte innovador amb l’exterior,

coneixent la legislació de patents i la creació de prototips, etc.

Al finalitzar el curs es clou amb una exposició pública de tots els prototips

davant d’un jurat expert, familiars, amics i companys.

Principals objectius
Els principals objectius del projecte són el foment de la creativitat i l’esperit

emprenedor, la generació d’actituds favorables cap a la innovació tecnològica

i la resolució de problemes en contextos reals, a més a més de promoure

l’adquisició i la pràctica de la innovació per mitjà de la creació d’equips de

treball.

Alumnes de 3er i 4art ESO



Foment Emprenedoria

Concurs Idees Emprenedores al Berguedà:
6 edicions fins al 2017 amb 111 candidatures 

Altres projectes de foment de l’emprenedoria al Berguedà, 

per majors de 18 anys:

Escola d’Estiu per Persones Emprenedores: 
10a edició al 2018 amb 14 alumnes. 

En total 10 edicions i més de 198 alumnes. 



Moltes gràcies!


