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L’Ajuntament de Barcelona impulsa iniciatives 

d’emprenedoria adreçades a un miler alumnes d’ESO i 

batxillerat de la ciutat 
 

» La regidoria d’Educació i Universitats impulsarà els projectes “Be an Entrepreneur” i 

“Start-up School”de mentoria i de creació de plans d’empresa per a nois i noies de la 

ciutat 

» Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Escola Empresa i el 

suport de les associacions d’emprenedors Gild International i Barcelona Loves 

Entrepreneurs 

 

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà durant les properes setmanes els programes 

d’emprenedoria “Be an Entrepreneur” i “Start-up School” adreçats durant aquest curs escolar a 

un miler d’alumnes d’una vintena de centres educatius públics i concertats d’ESO i batxillerat 

de la ciutat.  

 

Aquestes iniciatives  es desenvoluparan totalment en anglès i  tenen com a objectiu fer aflorar i 

promoure el talent emprenedor entre els nois i les noies de Barcelona. Aquests programes es 

desenvoluparan des de la regidoria d’Educació i Universitats, a través de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona, amb la Fundació Escola Emprenedors i el suport de les associacions 

d’emprenedors Gild International Club i Ble (Barcelona Loves Entrepreneurs). 

 

Els projectes “Be a Entrepreneur” i “Start-up School”, que l’Ajuntament de Barcelona impulsa 

conjuntament amb associacions privades d’emprenedors de la ciutat, tenen com a objectiu 

oferir recursos als centres de secundària per fomentar entre l’alumnat el caràcter emprenedor, 

la innovació i la creativitat i formar els nois i noies per a la seva incorporació futura al món 

laboral. 

 

El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, ha mostrat en primer lloc la “seva 

satisfacció i agraïment per la implicació de la Fundació Escola Emprenedors i la 

col·laboració de Gild International Club i Barcelona Love Entrepreneurs per impulsar 

conjuntament aquesta iniciativa adreçada a l’alumnat de secundària de la ciutat” i ha 

afegit que “aquest és un nou exemple de la voluntat d’aquest equip de govern de 

promoure i impulsar accions conjuntes entre el sector públic i la iniciativa privada”. 

Ardanuy s’ha mostrat també convençut que aquesta iniciativa adreçada a l’alumnat d’ESO i 

batxillerat “permetrà aflorar el talent emprenedor dels nois i noies que cursen secundària 

a la ciutat”. 

 

Aquesta iniciativa coincideix amb la posada en marxa aquest curs 2012-13 per part de la 

Generalitat de Catalunya de l’assignatura d’Emprenedoria a 3r d’ESO. 
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Projecte “Be an Entrepreneur”  

Són tallers de 13 sessions d’1 hora i que es duen a terme per grups classe, que es divideixen 

en grups de màxim 5 persones, relacionats sempre amb l’emprenedoria (entorn empresarial, 

plans d’empresa, màrqueting, etc.). S’adrecen a alumnat de secundària de centres públics i 

concertats de la ciutat i es desenvoluparan als centres educatius en horari lectiu. Aquestes 

sessions seran impartides totalment en anglès per emprenedors amb experiència docent de la 

ciutat. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar valors i competències que ajudin l’alumnat a 

afrontar, amb garanties d’èxit, el seu futur professional.  

 

Al final d’aquests tallers, cada grup farà una presentació en anglès del projecte d’emprenedoria 

que hagi escollit davant els altres nois i noies participants de la seva classe. 

 

 

Projecte “Start Up School”  

És una iniciativa nova que s’adreça als nois i noies (en grups de 5 membres com a màxim) que 

cursen estudis a qualsevol centre de secundària de la ciutat per fer aflorar, promoure i impulsar 

el seu esperit emprenedor, la seva creativitat i el seu coneixement de l’empresa a través d’un 

concurs. Aquesta projecte té com a objectiu trobar bones idees empresarials entre els nois i 

noies de la ciutat i oferir als autors dels projectes diferents sessions de formació i la mentoria 

d’empresaris i professionals per ajudar-los a elaborar el corresponent pla i projecte d’empresa.  

 

En aquest projecte hi participen com a suport empresarial i professional un total de 20 mentors 

voluntaris (emprenedors i empresaris professionals amb experiència en la formació de joves), 

que ajudaran els participants en el procés de creació del corresponent pla i projecte 

empresarial.  

    

Els joves i centres interessats podran presentar fins al 15 de març les seves idees sobre 

qualsevol tema (internet, sostenibilitat, tecnologia, oci, projectes socials, energies netes,..). A 

partir d’aquesta data se seleccionaran les idees més innovadores i el 21 de març es 

presentaran els projectes seleccionats i s’assignarà a cada grup d’estudiants el seu mentor 

que, a través de la seva experiència professional, ajudarà al grup a crear el seu projecte i pla 

d’empresa amb diferents jornades de treball, que haurà de ser redactat totalment en anglès i 

que posteriorment hauran de presentar en públic. 

 

El dos projectes guanyadors rebran com a premi un viatge a una ciutat europea per conèixer in 
situ alguna experiència d’èxit d’emprenedoria.  
 
 

 


