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PRESENTACIÓ
Des de l’aparició de les matèries relacionades amb l’emprenedoria a
l’ensenyament secundari en molts centres s’han desenvolupat activitats
acadèmiques i projectes relacionats de forma transversal en molts nivells
i matèries.
Considerem que aquestes activitats han de tenir un espai de
visualització entès com un moment per a una posada a prova de les
competències emprenedores de l’alumnat (capacitat de comunicació,
organització, exposició i defensa d’idees, disseny de prototipus, etc...) i
també com un moment d’aprenentatge
entre els diferents
ensenyaments.
FES! va creixent en la seva aposta per a mostrar aquestes capacitats i
incorpora tot un ventall d’activitats relacionades amb l’emprenedoria:
● La formació dels emprenedors amb master class d’emprenedors
destacats.
● El disseny i realització d’un estand d’exposició del projecte
● La presentació publicitària del projecte en format de vídeo
publicitari
● L’oratòria i la síntesi de l’Elevator Pitch Show
En 
aquesta edició donem continuïtat a l’Elevator Pitch Show destinat a
mostrar les capacitats d’oratòria, exposició i síntesi en la comunicació
dels projectes i al Spot Festival, espai de creativitat audiovisual.
FES! 2020 vol contribuir, també, a desenvolupar el pensament crític i
reflexiu de l’alumnat per tal que sigui capaç d’aplicar-lo per resoldre
problemes de manera creativa i aprofitant, al màxim, els entorns digitals
i la comunicació transmèdia. És en aquest repte que us proposem fer els
vostres spots & speeches en una de les llengües estrangeres que
s’imparteixen al vostre centre amb l’objectiu de reforçar, alhora, la
competència plurilingüe de l’alumnat.
FES! està obert a la participació de tots els projectes realitzats en l’àmbit
de:
● ESO (ja sigui a Emprenedoria com en altres matèries)
● Batxillerat
Us convidem a participar en aquesta nova edició amb la presentació
dels vostres projectes per tal de poder enriquir l’alumnat amb tota la
mostra de projectes i activitats dels centres participants, que tenen com
a objectiu prioritari mostrar productes que ajudin a millorar la societat.
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OBJECTIUS
1. Visualitzar els prototipus i projectes de l’alumnat d’ESO i Batxillerat.
2. Avaluar les capacitats organitzatives i comunicatives de l’alumnat
participant en totes les seves vessants.
3. Enriquir la formació dels estudiants amb el testimoniatge
d’emprenedors.
4. Generar un acte festiu com a premi a l’excel·lència educativa de
l’alumnat. S’entén aquesta mostra com un premi, més que una
finalitat.
5. Generar sinergies fruit del coneixement de les iniciatives de tots els
emprenedors.
6. Donar a conèixer les activitats d’emprenedoria a tot l’alumnat
visitant.
7. Implicar a tota la comunitat educativa, incloses les famílies, en el
suport a activitats educatives.
8. Afavorir la millora de les competències comunicatives,
l’aprenentatge i la comunicació oral en llengües estrangeres.

ASPECTES ORGANITZATIUS
-

ESPAIS: La Mostra de Projectes d’Emprenedoria Escolar es farà en
els espais habilitats de la Fira de Formació i Treball.
HORARIS: La Mostra FES!2020 es desenvoluparà entre les 08:30 i les
17:00 hores.

METODOLOGIA
1. DESTINATARIS
Pot participar a FES! qualsevol centre Secundària que vulgui
presentar projectes elaborats des de l’àmbit de l’emprenedoria. Es
prioritzarà la presentació de projectes dels centres que formen part
del Grup de Treball d’Emprenedoria Escolar del CRP del Segrià.
2. PROJECTES
Cada centre podrà sol·licitar un nombre d’estands equivalent al
nombre de projectes que vulgui presentar. Els projectes poden ser
activitats empresarials o bé iniciatives socials sense finalitat lucrativa.

3. REQUISITS
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Els projectes es presentaran en un estand de 2,5 m2 en el qual han
de mostrar almenys:
a. Dossier explicatiu del projecte.
b. Material publicitari: tríptic o similar, pòster i tarjeta visita.
c. Maqueta, prototip, vídeo o demostració del projecte ja sigui
real o a escala o bé en realitat virtual.
d. Recursos d’animació i presentació per a captar l’atenció
del visitant: materials d’atrezzo, escenificacions, imatges
projectades, etc.
e. Imatge
corporativa:
targetes
identificatives,
colors
corporatius, vestuari, etc.
f. El projecte no ha de ser necessàriament una nova empresa,
sinó que es pot acceptar una nova iniciativa de caràcter
social, cultural, etc. sempre i quan la presentació compleixi
els requisits anteriors.
4. ELEVATOR PITCH SHOW
Cada equip participant pot, opcionalment, escollir un representant
per participar en la mostra de l’Elevator Pitch Show amb les següents
característiques:
a. Presentació en públic del projecte en un temps màxim de 2
minuts.
b. La presentació ha de ser de forma oral i sense suport
audiovisual
c. Opcionalment, es pot utilitzar qualsevol objecte per a
reforçar els arguments de l’exposició.
d. La llengua és opcional, encara que es valorarà de manera
especial l’ús de la llengua anglesa o francesa, sempre que
no sigui la llengua materna.
5. ESPOT FESTIVAL. MOSTRA VÍDEO PUBLICITARI
Cada projecte pot anar acompanyat d’un vídeo publicitari a
projectar en el festival que es farà durant la mostra FES! 2020.
La durada s’ha de correspondre amb el que s'entén com espot
publicitari: d’entre 30 segons a 1 minut.
La data límit de lliurament de l’espot publicitari és el 5 d’abril de
2020. Caldrà lliurar-lo a través del correu fes@fesemprenedoria.cat
,
indicant en nom del centre i del grup.
Els espots es visionaran durant la celebració de la mostra.
6. PREMIS
S’assignaran premis per dues categories:
- ESO
- Batxillerat.
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S’atorgaran els següents premis:
- Premi al millor Elevator Pitch. Es valorarà:
- Missatge motivador: intencionalitat i atracció del missatge.
- El contingut: adequació de les idees al missatge.
- L’entonació i el ritme
- El vocabulari utilitzat: adequació a la situació comunicativa.
- Gesticulació i actitud postural.
- Obsequi per al millor elevator Pitch en Llengua estrangera.
-

Premi al millor espot o vídeo publicitari.Es valorarà:
- Informació sobre l’empresa
- Informació sobre el producte
- Crida l’atenció i convenç
- Durada: curt i concís
- Edició: Muntatge original. Bon ús d’imatge i so.

-

Premi al millor estand. Es valorarà:
- Mostra de la imatge corporativa: pàgina web, pòster,
tarjetes de presentació, tríptic...
- Prototip del producte
- Decoració de l’estand
- Presentació de l’empresa i el producte als visitants.

7. JURAT
El Jurat estarà compost per persones vinculades a l’emprenedoria,
tant del món educatiu com de l’empresa.
8. SELECCIÓ
Cada centre participant ha de cursar el formulari d’inscripció de
l’activitat per tal de reservar el seu espai a FES! abans del 27 de març
de 2020.
El
formulari
es
pot
trobar
a
la
pàgina
web:
http://fesemprenedoria.cat
El centre rebrà un correu d’inscripció que confirmarà el registre.
En la inscripció caldrà fer constar les dades del professorat
acompanyant i de l’alumnat expositor per tal de cursar les
corresponents acreditacions.
9. EXPOSITORS
Participar a FES! dona dret exclusiu a:
a. Identificador com a participant.
b. Participar a la xerrada formativa.
c. Vals per a l’esmorzar.
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d. Diploma de participació i fotografia de l’estand i l’equip.
e. Diploma de participació en l’Elevator Pitch Show, si és el
cas.
f. Participació en el concurs per la concessió de premis a: el
millor Elevator Pitch, el millor espot publicitari i el millor
estand.
10. AVALUACIÓ INTERNA
Es recomana que cada participant passi una avaluació prèvia a
l’aula per a ser expositor de FES!2020. En aquesta ha de demostrar
que disposa dels elements necessaris per a participar i ha de
defensar la viabilitat del projecte.
11. DIFUSIÓ
FES!2020 pretén també ser un punt de contacte dels alumnes i també
de les famílies de forma que aquestes s’impliquin en el procés
d’aprenentatge.
12. DRETS D’IMATGE
Els participants cedeixen l’ús de la seva imatge fotogràfica o en
vídeo per a la seva publicació en mitjans de comunicació habituals
amb finalitats docents i de divulgació de la Mostra de Projectes
d’Emprenedoria Escolar i de la Fira de Formació i Treball.
13. INFORMACIÓ I CONTACTE
Per a qualsevol informació addicional, contacteu-nos a
fes@fesemprenedoria.cato visiteu el web http://fesemprenedoria.cat
14. PARTICIPACIÓ
La participació en la Mostra de Projectes d’Emprenedoria Escolar
implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.
Els organitzadors de Fes! 2020 es reserven el dret de modificar
aquestes bases en qualsevol moment si per motius d’organització,
realització o funcionament així ho aconsellen i ho fan necessari. En
aquest cas, els interessats rebran notificació de les modificacions
amb antelació suficient.
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PROGRAMA

Mostra FES! 2020
Horari de la jornada.
08:30 – 10:00
10.00
10:15
11.30
12.00
13.00
13.30 – 15.30
15.30
16.30
17.00
17.45
18.00

Rebuda dels participants, acreditacions i
muntatge d’estands de la Mostra.
Acte inaugural
Concurs d’estands
Pausa - esmorzar
Xerrada
Spot festival (1a part)
Dinar i visita lliure
Elevator Pitch
Spot Festival (2a part)
Lliurament de premis
Acte de clausura
Tancament activitat
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