Programa de Mentoratge i Concurs de plans d’empresa
per estudiants emprenedors d’ Escoles de Barcelona
i àrea metropolitana de Barcelona
Organitza:

Col·laboren:
© Fundació Escola Emprenedors 2016 - www.escolaemprenedors.org

Per què fem aquesta iniciativa?
Ens enfrontem a un panorama d’elevat fracàs escolar i baixes expectatives
laborals i econòmiques per als estudiants de secundària i batxillerat de
Catalunya
Això no obstant, els nostres joves estudiants tenen un talent potencial
enorme per a crear nous projectes que poden ser futures empreses
Tots els nivells de govern (europeu, espanyol, català i municipals) volen
promoure iniciatives per fomentar l’esperit emprenedor i el coneixement de
l’empresa i el món professional entre els joves
És el moment d’iniciar accions conjuntes, eficaces, sostingudes en el
temps, per fomentar l’esperit emprenedor i el coneixement de l’empresa
Perque volem que els nostres fills tinguin un futur millor
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En qué consisteix Start-Up School?
El Programa Start_Up School és un programa de mentoratge i un concurs de plans
d’empresa per a joves estudiants:
1.

El Programa esta obert a tots els centres educatius d’ESO i Batxillerat i/o
Cicles Formatius de Barcelona i Area Metropolitana que estan realitzant
aquest curs 2015/16 el nostre programa “Be an Entrepreneur 2015-16”.

2.

Se seleccionaran entre 15-20 idees d’empresa presentades pels alumnes

3.

Participaran entre 2 i 5 estudiants per projecte, amb un professor del seu
centre educatiu com a tutor responsable.

4.

Cada projecte a la seva recta final es guiat per un mentor, una persona
reconeguda com a emprenedora i/o empresària que durant 1 mes acabarà de
desenvolupar un pla de negoci complert i una presentació en públic.

5.

Els projectes i presentacions es realitzaran en anglès.

6.

Es farà una selecció dels millors plans de negoci amb presentacions públiques
i s'atorgaran premis als guanyadors.
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Tothom hi guanya
Els Estudiants
‒

Estar en contacte directe amb els mentors i amb les seves empreses

‒

Aprendre la realitat de com transformar un projecte en una realitat empresarial

Les escoles i la comunitat docent
‒

Accés a una nova manera de motivar i educar l’alumnat basada en les tècniques d’estímul de la
creativitat i innovació, el treball en grup, l’aprenentatge de la comunicació, la construcció de
l’autoestima, la iniciativa i la seguretat en les capacitats pròpies

Els organitzadors
‒

Complim els nostres objectius fundacionals de la forma més eficaç possible: educatius, de
promoció de l’emprenedoria i creació d’empreses

Els mentors
‒

Oportunitat d’interaccionar i conèixer les inquietuts dels joves estudiants, i ajudar-los en el seu
futur

La societat
‒

Els alumnes i els seus projectes com a mostra de que la innovació és possible i pot donar fruits
reals

‒

L’objectiu és convertir el projecte Startup School en un projecte de referència mundial per a la
promoció de l’esperit emprenedor i el coneixement de l’empresa entre els estudiants.
4

Calendari d’execució del projecte 2016
Presentació i
convocatòria

febrer

Selecció idees

Sessió treball
general

finals abril

finals maig

Presentació de la 4ª Edició del Projecte
Start_up School a les entitats
col·laboradores, empreses i emprenedors
mentors i escoles participants
punt d’informació principal la web de la
nostra fundació ww.escolaemprendors.org

Mentoratge

Semifinals

juny

mitjans de juny

Període de mentoratge: cada mentor
acompanyarà 1 grup d’estudiants durant 34 setmanes. Reunions de treball, emails,
etc. L’objectiu és perfilar el pla d’empresa
definitiu dels estudiants.

S’espera comptar amb +100 projectes i se’n
seleccionaran uns 20, un projecte per
escola com representat.
L’acte constarà de 2 parts:
•Presentació amb tots els participants, familiars,
escoles, etc. Contarem amb una ponència d’un
emprenedor.
•Assignació de mentors a grups i 1 h de treball
inicial conjunt. Organització de 10-15 taules de
treball.
Realització de l’acte a lloc emblemàtic. S’estima
una assistència de 500 persones. Durada total de
l’acte: 2 hores

La Gran Final

juny

Final del concurs

Durant 2 sessions de 2 hores, els
grups presentaran els projectes
desenvolupats davant un jurat
professional que seleccionarà els
6 projectes finalistes
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Start-Up School 2016

2

(1)
Presentació de
mentors&projectes

1

(2)
Primera sessió de treball

4
3

(3 i 4)
Treball amb els mentors
(5) 2 equips guanyadors i
els seus respectius
mentors (edició anteior)

5

6

Aparició als medis
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El projecte pas a pas (1/6)
Presentació i
convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització

Presentacions
Qualificació

Presentació
Final

Presentació, febrer 2016
Estratègia de difusió a centres educatius i directament a estudiants d’ESO i batxillerat
i Cicles Formatius.
La selecció i captació de projectes. El formulari de recollida de projectes inclourà:
‒

Títol del projecte

‒

Sector (TIC, salut, social, renovable, comerç, altres…)

‒

Resum (20 línees)

‒

Innovació i diferenciació (5 línies)

‒

Nom, escola dels participants (mín 2, màx 5)

‒

1 mail / tel contacte d’adult que tutoritza el projecte (professor dels participants)
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El projecte pas a pas (2/6)
Presentació i
Convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització

Presentacions
Qualificació

Presentació
Final

Es seleccionaran projectes fins al 20 de maig aproximadament
Un jurat compost per representants de FEE, Salle Technova, Roseu
Entreprendre i Institut Europeo de Psicologia, seleccionarà 20 projectes per
participar al programa de mentorització que compleixin les condicions
següents:
‒ Grups de 2 a 5 estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
‒ Idees innovadores en diferents sectors:
TIC, salut, sostenibilitat, social, etc

‒ 1 professor tutor responsable del grup
‒ Entrevista personal amb el grup i compromís per presentar el programa
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El projecte pas a pas (3/6)
Presentació i
Convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització

Presentacions
Qualificació

Presentació
Final

Presentació pública dels 20 projectes inicialment seleccionats.
Es preveu una assistència de 500 persones. Es proposa realitzar l’acte a un lloc emblemàtic. Hi
participaran tots els estudiants, familiars, escoles, mentors, emprenedors, etc,
L’acte consistirà en 15 minuts de presentació oficial del projecte, seguits d’1 conferència de 30
minuts sobre motivació, innovació, lideratge, empresa i emprenedoria, realitzades per persones
conegudes del món empresarial.
A continuació s’assignaran mentors a grups i es durà a terme una sessió d’1 hores de treball
inicial conjunt. Caldrà, per tant, condicionar un espai o sales on instal·lar 20 taules per 5-6
persones cadascuna.
La gestió de l’acte central i els grups de treball posteriors correran a càrrec de la FEE.
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El projecte pas a pas (4/6)
Presentació i
Convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització
Mentoratge

Presentacions
Qualificació

Presentació
Final

Es recerquen 20 mentors entre empresaris i persones emprenedores de prestigi. La participació
és voluntària, no remunerada.
Els mentors rebran formació didàctica de part de la FEE abans d’iniciar el projecte.
A partir del projecte inicial treballat al Programa “Be an Entrepreneur”, els mentors els guiaran en
l’elaboració professional del seu pla d’empresa definitiu, com fer-lo atractiu i com presentar-lo de
forma eficaç.
Compromís de certa disponibilitat. Aproximadament, 1 hora a la setmana durant 3-4 setmanes,
més participació en sessió de treball inicial i sessió de presentació (total aproximat de 10-12h).
Les reunions amb els estudiants es podran realitzar a les sales de la Fundació Escola
Emprenedors, a les pròpies empreses dels mentors o als centres educatius de l’alumnat.
Els mentors podran escollir els projectes que s’ajustin més a la seva formació, experiència i/o
preferències.
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El projecte pas a pas (5/6)
Presentació i
Convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització

Presentacions
Semifinals
Qualificació

Presentació
Final

Els 20 projectes desenvolupats es presentaran durant 2 sessions de 2 h ( 10
projectes per sessió) coordinades per la Fundació Escola Emprenedors.
Un jurat format per mentors, emprenedors i empresaris de prestigi escollirà
els 6 projectes finalistes i els guanyadors en les diferents categories.

12

El projecte pas a pas (6/6)
Presentació i
Convocatòria

Selecció idees

Sessió treball
general

Mentorització

Presentacions
Qualificació

Presentació
Final

Final del concurs Start_Up School. 16 de juny
Es preveu l’assistència de 500 persones (estudiants, professorat tutor, familiars,
escoles, mentors, etc).
L’acte inclurà 15 minuts de presentació dels representants de les entitats impulsores
de la 4ª Edició del Star-up School
Seguidament presentaran els 6 grups finalistes que optaran al premi especial.
Es farà una votació per un jurat compost per 5 personalitats del món educatiu i
empresarial
Durada total de l’acte = 3 h
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Els 2 millors projectes
Criteris:
‒ Claredat en la definició del servei o producte
‒ Necessitat que es cobreix i oportunitat de mercat
‒ Model de negoci i potencial de creixement
‒ Innovació i creativitat
‒ Aspectes socials i de benefici pels ciutadans
‒ Capacitat de comunicació i exposició en públic
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Altres premis per categoria
Depenent dels recursos, es poden plantejar els següents
premis, que podrien consistir en beques d’estudis, cursos
d’anglès, estades de vacances o materials educatius:
‒ Premi millor presentació en públic
‒ Premi innovació / millor proposta tecnològica
‒ Premi sostenibilitat / ecologia
‒ Premi impacte social / salut
‒ Premi al projecte més proper a mercat…
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Start-Up School: What’s next?
Què fan els nois/es engrescats, quan s’acaba el
programa Start-Up School?
‒ Presentació de projectes a incubadores d’Escoles de
Negocis
‒ Programes de formació a Escoles Universitàries de
referència.
‒ Participació a programes d’empreneduria amb Bcn Activa
o Acció/Generalitat
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Estructura de col·laboració
Les responsabilitats de cada entitat són:
Fundació Escola
Emprenedors

La Salle Technova

Reseau Entrepreneur

Institut Europeo de
Psicologia

Gestió del projecte

Sales d’actes i logística

Mentors

Jurat

Relacions Institucionals i
amb les Escoles

Jurat

Jurat

Programa seguiment
posterior

Jurat

Programa seguiment
posterior

Programa formatiu
Sel·lecció de Mentors
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Paper de la Fundació Escola Emprenedors
• Coordinació general.
• Disseny i concepció del projecte.
• Definició dels aspectes formatius, objectius del pla d’empresa, redacció de
materials, etc.
• Elaboració dels textos del projecte i del lloc web.
• Organització i participació en el jurat de selecció inicial de projectes.
• Selecció i formació de mentors.
• Execució del mentoratge.
• Control de qualitat i resolució de problemes.
• Punt central d’atenció a qualsevol usuari / estudiant / mentor.
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FEE: experiència acumulada des de 2007
Número de Centros y Programas

Número de alumnos acumulados

> 13.000 alumnos ESO

120 programas
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