
 
  

                                                          

                        
 

 

 

 

PROJECTE EMPRENEDORIA 
UNA EXPERIÈNCIA ENGRESCADORA 

 

Tal i com ja hem anat informant a través dels fulls-resum del consell escolar, aquest curs 
l’alumnat de cinquè ha endegat un nou projecte: l’emprenedoria a l’escola, el qual suposa la 
implicació del professorat tutor, l’Elena, la Itziar i el Javier, i la implicació de tots els nens i 
nenes dels tres grups, que estan participant amb molta il·lusió i dedicació.  
 
Aquesta activitat està tutelada per tècnics municipals i de la Diputació de Barcelona i té com 
objectiu principal aconseguir que tot l’alumnat implicat aprengui a emprendre i formar una 
cooperativa amb tot el que això comporta, ja que els alumnes tenen el repte de crear i 
gestionar una empresa de manera real (acta de constitució, estatuts, organigrama, NIF propi...). 
 
S’han constituït les tres cooperatives, s’han elaborat els prototips, els nens i nenes han rebut 
formació “coaching”, han realitzat un estudi de mercat i han demanat tres mini-crèdits a una 
entitat bancària del poble. També s’ha visitat l’OAC de l’Ajuntament per tal de rebre més 
informació sobre ajudes a les cooperatives...  
 
Totes les activitats que es desenvolupen a classe són: planificar, organitzar les seves tasques, 
assumir responsabilitats, prendre decisions i fer tot el possible perquè els nens i nenes 
adquireixin aprenentatges significatius, útils pel seu desenvolupament personal, per estimular 
la seva iniciativa i la seva autonomia. 
 
La metodologia d’aquest projecte fomenta que els alumnes siguin els protagonistes dels seus 
aprenentatges, ja que els treballs són actius, significatius i de caire cooperatiu. Els alumnes són 
qui prenen les decisions i s’arrisquen, mentre que els mestres els donen suport, els assessoren i 
els proposen nous reptes a assolir, ja que tots plegats formen part d’un mateix equip. 
 

Aquí teniu els logos de les micro-empreses creades per cada grup de cinquè: 
 

      TOTTAP                     XUPI-XULIS                      MINI-TAULA 

                                       
 

EMPRENEDOR/A:  
PERSONA QUE NO VACIL·LA A L’HORA DE  POSAR EN PRÀCTICA ELS SEUS DESITJOS,  

ENCARA QUE AIXÒ SUPOSI UN ESFORÇ CONSIDERABLE 
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Els alumnes de l'escola Taula Rodona de Sant Quirze del 
Vallès aprenen a presentar en públic la seva cooperativa 

 
 

                                                             
 

Les tres classes de cinquè de primària de l'escola Taula Rodona de Sant Quirze del 

Vallès, han rebut la visita d'un “coach” a l'aula que els ha ensenyat a presentar de forma 

ràpida i eficient la seva cooperativa.  

 

Aquesta activitat que s'ha batejat amb el nom “d'elevator speech junior” els ha permès 

aprendre les pautes a seguir a l'hora d'exposar els seus projectes davant de tercers. 

Com controlar els nervis, com captar l'atenció de l'audiència o com organitzar el discurs 

perquè resulti més atractiu han estat alguns dels consells que els ha explicat el “coach”.  

 

Després de la teoria han passat a la pràctica, i un grup d'alumnes de cada cinquè han 

presentat davant dels companys, mestres i tècniques de promoció econòmica de 

l'Ajuntament, les seves cooperatives. Aquesta experiència ha estat molt ben valorada 

tant pels escolars com pels docents, donat que els ha servit per conèixer, en alguns 

casos, i per potenciar en d'altres, habilitats desconegudes.  

 

D'altra banda “l'elevator speech junior” ha estat una bona prèvia per preparar l'entrevista 

amb el director de Catalunya Caixa o amb l'alcadessa del municipi. 
 

Pàgina web on està recollida la notícia: 
http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2014/01/31/els-alumnes-de-lescola-taula-rodona-

de-sant-quirze-del-valles-aprenen-a-presentar-en 

 

               
 

Tots els nens i nenes de cinquè s’han pres molt seriosament les tasques del PROJECTE 
D’EMPRENEDORIA i treballen de valent per fer possible les seves iniciatives. 
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