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Entrevista a l'empresari/a

Presentació de la nostra empresa

La FIRA FER

Els intercanvis

Jocs de l'alumnat

REQUISITS MÍNIMS PER AL BLOC DE L'ESCOLA
Per poder deixar constància del procés durant el desenvolupament del
projecte FER a les escoles, demanem uns requisits mínims per penjar al
bloc de l'escola:

BLOC 1

Resum de l'entrevista, transcripció pregunta-resposta, audiovisuals,     
 fotografies, curiositats, visita a l'empresa*, etc. 

BLOC 2

Resum de la iniciativa empresarial (nom de l'empresa, eslògan, logotip,
maqueta, informació, etc.) en multiformats: Canva, Power Point, Prezi, etc.

Els projectes de l'alumnat (fotografies dels estands, diplomes, mencions...
amb l'acompanyament d'escrits, per exemple). 
*Tenir en compte la llei de protecció de dades i dret d'imatge dels menors !

EXTRA (recomanació)

Deixar constància de l'experiència i el procediment entre les escoles
participants (en format lliure).

Enllaç dels jocs (Educaplay, Genially, etc.), videoexplicacions (opcional), etc.

 

COM COMUNIQUEM
EL QUE FEM ?

www.futursemprenedors.cat
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Vídeo explicatiu de l'escola Sant Miquel: www.youtube.com/watch?v=bXwt2BoBNwI 
Jocs de l'escola Sant Miquel

L'aventura de l'abella FER 
Amagatall emprenedor
Passaparaula emprenedoria

SOM CREADORS I CREADORES DE CONTINGUT FER !
Durant el curs 2021-2022 l'alumnat de cinquè de primària de l'Escola Sant
Miquel de Miralcamp va utilitzar el seu enginy emprenedor per anar més
enllà de les oportunitats que ofereix l'aventura de FER i van sorprendre'ns
amb la creació de jocs interactius en línia.

QUÈ PROPOSEM?
Es proposa a l'alumnat que empri les tecnologies digitals per a la creació
d'activitats o jocs interactius extra que permetin ampliar els seus
aprenentatges sobre el projecte i el món emprenedor. Aquest exercici
ajuda a desenvolupar la competència digital d'una forma transversal, així
com la imaginació i la creativitat.

Podeu crear els materials amb plataformes com Educaplay, Genially... o
bé, amb aquelles que vosaltres conegueu i us sentiu més còmodes. 

Un cop creats els materials animem a enviar-nos els enllaços a
leader@noguerasegrianord.cat per poder construir entre tots i totes un
aprenentatge recíproc.

JUGUEM ABANS DE CREAR

ARA ÉS EL VOSTRE TORN, SOM-HI !

 

JOCS DE
L'ALUMNAT
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Clica i trobaràs
l'enllaç!

http://www.youtube.com/watch?v=bXwt2BoBNwI
http://www.youtube.com/watch?v=bXwt2BoBNwI
https://es.educaplay.com/juego/12257184-ordena_paraules_interesants_de_emprenedoria.html?environment=gclassroom&state=empty-4800&signature=f16d3821d586780c37145679f82112809c68c4a9&sessid=uej9uf45kci0ofef76r2ga72vi
https://es.educaplay.com/juego/12257184-ordena_paraules_interesants_de_emprenedoria.html?environment=gclassroom&state=empty-4800&signature=f16d3821d586780c37145679f82112809c68c4a9&sessid=uej9uf45kci0ofef76r2ga72vi
https://es.educaplay.com/juego/12257116-amagatall_emprenedor.html?environment=gclassroom&state=empty-42414&signature=de0cbb0822f7bb0c119ddc9351480611fd4a625b
https://es.educaplay.com/juego/12257063-passaparaula_emprenedoria.html?environment=gclassroom&state=empty-98597&signature=ef84f1c688d92bdabee730b79e33033b63622b0b
http://www.youtube.com/watch?v=bXwt2BoBNwI
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 BLOC 1” Quina bona idea!”
PRESENTACIÓ DE L’ABELLA+ HISTÒRIES D’INVENTS I INVENTORS/ES+
ENTREVISTA A L’EMPRESARI/ÀRIA
La presentació situa els alumnes en la problemàtica i presenta l’abella.
En aquest primer bloc es presenten els personatges protagonistes i la seva
situació problemàtica actual amb l’abella FER com a fil conductor.
Cada història és independent i té les seves activitats. Es poden realitzar
totes o seleccionar-ne algunes. L’últim apartat, l’entrevista .
En l’últim apartat es genera la necessitat d’entrevistar algun/a empresari/
ària de l’entorn proper.

BLOC 3 “Històries d’empreses de la Catalunya Rural”
HISTÒRIES D’EMPRESES REALS D’ÈXIT EN UN ENTORN RURAL 
(Material d’ampliació del bloc 1)
El bloc 3 presenta diferents històries de diferents territoris de Catalunya i
cadascuna d’aquestes és independent i té les seves activitats. Es poden
realitzar totes, seleccionar-ne algunes o combinar-les amb les lectures del
Bloc 1.  

BLOC 2 “Els reptes de FER”
CREACIÓ DEL PROJECTE EMPRESARIAL+ PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
En el bloc 2 es genera la necessitat de crear una o més empreses en el
propi entorn rural de l’alumne i seguint  les pautes, els rols i les dinàmiques
pròpies del treball en grup.
L’alumnat inventa sense cap límit creatiu un producte o servei, factible o no
amb la tecnologia actual, elabora el seu pla d’empresa i presenta la seva
idea. 

ELS MATERIALS FER

www.futursemprenedors.cat



Consorci GAL Noguera Segrià Nord-Plaça de la Unió Catalanista 1 Balaguer- 973 448 933- leader@noguerasegrianord.cat

 S’utilitza una metodologia productiva i contextualitzada, que proporciona un
context d’aprenentatge autèntic per involucrar de manera activa a l’alumnat. 

L’emprenedoria com a aprenentatge competencial: pretén desenvolupar
en els/les alumnes la capacitat per conèixer i comprendre l’organització i creació
d’una empresa, les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i
comercials, la qualitat i el benefici. És a dir, crear quelcom nou   buscant 
 oportunitats  i tenint en compte els recursos o la falta d’ aquests en un entorn
rural. 

Aprenentatge basat en problemes: es realitza   un treball d’investigació de
l’entorn proper  a partir de qüestions i realitats rellevants i el seu potencial. 
També es duu a terme l’estudi de les activitats econòmiques del territori   i
sectors de producció. Tipus d’empresa i la seva organització. Les vies de
comunicació i el transport en el desenvolupament de l’economia del
territori (valoració de la influència). 

Treball per projectes: es basa a oferir canals que puguin ajudar
als/les alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus
errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.
L’alumnat explora, planifica, organitza, planteja situacions, cerca i aporta
informació, dissenya un producte i concreta accions per incidir en l’entorn. Té
una perspectiva, ficticia en aquest cas, d’aplicació en el món real més enllà de
l’aula i busca crear una educació interdisciplinària amb significat. Aquesta
metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a
descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu. El
mestre guia els infants en la seva descoberta.

METODOLOGIA

www.futursemprenedors.cat



Consorci GAL Noguera Segrià Nord-Plaça de la Unió Catalanista 1 Balaguer- 973 448 933- leader@noguerasegrianord.cat

 Treball transversal dels diferents àmbits: els continguts es treballen
de manera globalitzada per desenvolupar un aprenentatge autèntic i
afavorir l’assoliment de les competències. Es generen uns entorns
d’aprenentatge i una diversificació d’activitats que facilita les DUA (disseny
universal per a l’aprenentatge), que permet la participació i l’aprenentatge
de tothom. 
 
Aprenentatge cooperatiu: els membres treballen junts amb la
finalitat de produir resultats conjunts (ajudar, compartir, explicar, animar-se
perquè tenen un compromís i un interès comú). Afavoreix el
desenvolupament d’actituds i habilitats relacionades amb l’expressió i
l’escolta, el consens, l’autoavaluació i la coavaluació. L’elaboració d’escrits,
gràfics, maquetes, mapes conceptuals, dibuixos, esquemes, exposicions
orals... que recullin les diferents idees, observacions i projectes possibilita
introduir rigor i precisió en les reflexions i facilita la seva millora a partir
d’activitats d’avaluació mútua.

METODOLOGIA

www.futursemprenedors.cat
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2 HORES PER LA PRESENTACIÓ (OBLIGATÒRIA)   
2 HORES PER HISTÒRIA (OPCIONALS)   
2 HORES PER ENTREVISTA (OBLIGATÒRIA)

20 HORES PER BLOC (OBLIGATORI)

2 HORES PER HISTÒRIA (OPCIONALS)

BLOC 1: 

    
BLOC 2:   

     
BLOC 3: 
 

ORGANITZACIÓ I
CALENDARI

www.futursemprenedors.cat

Apartats obligatoris Apartats opcionals

1. L’aventura de FER (presentació)
7. El meu veí empresari

(entrevista)

Històries d’invents i
inventors/inventores*bloc 1

bloc 2

bloc 3 Històries d’empreses de la
Catalunya Rural*

*Tot i que les lectures del bloc 1 i 3 són opcionals, és millor realitzar alguna d’elles per situar
els nens i nenes en el projecte.

Complet



 

1r trimestre: bloc 1 + bloc 3 (opcional)
2n trimestre: entrevista i bloc 2
3r trimestre: bloc 2 + presentació de projecte (power point, maqueta
videoconferència...)

Tot el curs bloc 1 + bloc 3 + entrevista 

Entrevista (opcional) + bloc 2 + presentació de projecte (power point,
maqueta, videoconferència...)

El curs escolar té 37 setmanes, l’organització del projecte dependrà del
temps de dedicació setmanal. Es recomana la dedicació d’entre 1 i 2 hores
per setmana.
  

1 CURS ESCOLAR (5È) / 2 CURSOS ESCOLARS (5È I 6È)
 

    

1 CURS ESCOLAR  (5è)

2 CURSOS ESCOLARS (5È I 6È) 
5è:

6è:  

Les anteriors combinacions són propostes. El mestre o mestra pot considerar oportú la
realització dels apartats no obligatoris del projecte si així ho vol tenint en compte les hores
mínimes que tindrà per realitzar-lo.

Consorci GAL Noguera Segrià Nord-Plaça de la Unió Catalanista 1 Balaguer - 973 448 933- leader@noguerasegrianord.cat

ORGANITZACIÓ I
CALENDARI
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A qui entrevistar?

Cercar informació sobre la persona a qui farem l’entrevista, per exemple si té
pàgina web.
Realitzar preguntes diferenciades en tres nivells de profunditat

Preparar i definir la tasca de cada alumnes/a abans de l’entrevista:

Fer un tancament de l’entrevista amb les conclusions finals per part del mestre o
mestra.  
Publicar entrevista a la pàgina web de l’escola amb fotografies, videos, preguntes i
respostes, curiositats...

Bloc 1: Quina bona idea! 
Apartat: 7.El meu veí empresari (carpeta del mestre/mestra)

 

L’entrevista es realitzarà a persones properes a l’entorn rural del grup que siguin
autònomes o que gestionin una empresa o negoci.
Es proposen primer pares o familiars, amics, veïns   d’alumnes. Si la classe no té cap
contacte amb una persona per fer l’entrevista que es posi en contacte amb el Consorci
GAL Noguera Segrià Nord (leader@noguerasegrianord.cat) per tal de realitzar el
contacte amb un empresari o empresària. 
 
RECOMANACIONS
  

 Fase inicial (noms,cognoms, professió...), 
 Nivell intermedi (a què es dedica l’empresa, els motius per obrir l’empresa...) 
 Nivell superior (per exemple, consells d’emprenedoria)

Quines preguntes farà cadascú?   
Qui gravarà la veu?  
Qui prendrà notes? 
Qui farà les fotografies? 
(...)   

L’ENTREVISTA
A L’EMPRESARI/EMPRESÀRIA

 

www.futursemprenedors.cat
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Què m’agradaria que hi hagués al poble o ciutat?
Quin producte puc crear que no existeixi?
Què ens agradaria fer?
 Hi hauria prou gent interessada en el meu producte o servei?

Què t’agradaria que hi hagués al poble/ciutat?
Has pensat mai en algun producte que no existeixi? Quin?

 Hi ha empreses que fan el mateix que nosaltres al poble o ciutat o aprop?
Per què serà millor el nostre producte o servei?
 Qui comprarà o utilitzarà el nostres producte?

Bloc 2: Els reptes de Fer
Activitat Gestionem la nostra empresa (pàg.12)

Abans de decidir quina empresa crearem hem d’ensenyar com detectar les necessitats i
aprofitar les oportunitats de l’entorn.

ENTENDRE LES OPORTUNITATS

A partir d’aquestes preguntes han de definir finalment sobre què serà la seva empresa o
servei. Ara caldrà pensar una mica més i millorar-la perquè sigui diferent i aporti valor.

EXERCICI EXTRA:  si es vol aprofundir en la detecció de necessitats i oportunitats. El
mestre o mestra podrà demanar a cada alumne unes preguntes breus a 3 membres de
la família per a cada integrant del grup. 

El pròxim dia a l’aula i per grups podran debatre i definir el seu projecte en base a les
respostes del seu grup i els seus interessos.

DEFINIR LA IDEA

Ara ja podem respondre les qüestions de l’exercici Gestionem la nostra empresa.

EXERCICI EXTRA: si un grup dubta en l'elecció del projecte podrà demanar ajuda als
integrants dels altres grups per analitzar quina és la millor idea segons les oportunitats
que ens ofereix l'entorn i així crear l’empresa en base a aquestes oportunitats i/o
necessitats.

CONÈIXER L’ENTORN: 
DETECCIÓ DE NECESSITATS

www.futursemprenedors.cat
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Màrqueting: Estudiar és el comportament dels clients i l’entorn per fer
un bon eslògan, envàs, logotip, pàgina web, tríptic…
Les exportacions: “Transportar i vendre a un país estranger”[1]
La cooperació: Col·laborar juntament amb una altra persona, empresa
o entitat amb un objectiu comú.
Innovació: Aportar alguna proposta nova al mercat, potenciant la
creativitat i la imaginació. 
Implicació social en el territori: Posar en valor el fet que les empreses

Bloc 2: Els reptes de Fer
Activitat Gestionem la nostra empresa (pàg.28)

Per tal de millorar les idees emprenedores dels nens i nenes es plantegen les
següents qüestions a desenvolupar en relació al producte o servei creat.

ajudin als pobles, a associacions, a la gent més necessitada... No hem de
pensar només en els diners que guanyarem sinó com podem millorar el
nostre entorn.
[1] Font: DIE

www.futursemprenedors.cat

LES IDEES EMPRESARIALS: 
PENSEM MÉS ENLLÀ

Un bon estudi i plantejament
de les nostres idees des del
principi en ajudarà a crear un
projecte amb una bona base
per treballar i potent si anem
millorant les seves debilitats a
mesura que les anem
descobrint.
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LES IDEES EMPRESARIALS: 
PENSEM MÉS ENLLÀ

La vostra empresa tindrà pàgina web o xarxes socials (Facebook, Instagram,
Youtube...) Per què?
Quin tipus de material promocional creareu? (bosses amb el logotip, tríptics,
bolígrafs...) 

Creieu que la vostra empresa podrà vendre a altres països? O que el vostre
servei es podrà crear en altres països?

 Creus que podeu cooperar amb la vostra empresa amb una altra de la
classe? Amb qui?
Creus que podeu cooperar amb la vostra empresa amb altres del poble?
Com?

Hi ha en el territori alguna necessitat que hauria de cobrir un tipus de servei
que encara no existeix? Quin? Com l’imagines? Podem solucionar-ho amb la
nostra idea?

Com col·laborarà o ajudarà la vostra empresa al poble?

PREGUNTES PER PLANTEJAR ALS GRUPS DE TREBALL

Sobre Màrqueting:

Sobre l’exportació:

Sobre la cooperació:

Per exemple: Si fem formatges, podem organitzar una Festa del Formatge en un
restaurant del poble.
Si fem un gimnàs podem fer descomptes als clients de l’hotel de poble.
Sobre la innovació: 

Sobre la implicació social en el territori:

Per exemple, podem aportar diners a la Festa Major del poble o podem vendre el
producte i donar una petita part del benefici a una Associació que ho necessiti.



 

  

Tenir material de suport per a la presentació: una maqueta, un prototip,
una presentació power point (o altres), un vídeo...
Tenir un guió sobre què hem d’explicar
Marcar el temps que disposen per presentar
Concretar els punts claus: Tipus de producte o servei, nom de l’empresa,
perquè és necessària, per a què serveix...
Acabar la presentació amb tres qualitats del projecte empresarial

Bloc 2: Els reptes de Fer
Una vegada acabat el bloc 2 és el moment de presentar el projecte. 

 
Per tal de realitzar una presentació de l’empresa es recomana.
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PRESENTEM LA
NOSTRA EMPRESA
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EXERCICI EXTRA: Es proposa a l’alumnat,
una vegada finalitzat el projecte que
avaluï la seva pròpia feina i també la del
grup. Les graelles estan disponibles en la
pàgina següent per tal de facilitar la
impressió i entrega als alumnes.



 

 

Gens Poc Força Molt

En grup

   Hem escoltat la opinió de tots i totes

   Hem treballat tots en el projecte

   Ens hem ajudat

   Estem contents de la nostra feina

Nom del grup
1.

2.

3.

4.

 

Gens Poc Força Molt

  He après coses noves   

  M’he divertit fent el projecte

  M’he esforçat per fer la feina 

  El projecte m’ha agradat...

  He ajudat als companys i companyes quan

ho necessitaven

Nom i cognoms:
1.

2.

3.

4.

5.

Individual
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PRESENTEM LA
NOSTRA EMPRESA
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Avalua la teva feina i la del grup mitjançant les següents graelles



 

 

Els/Les alumnes han millorat la seva creativitat

 Els/Les alumnes han millorat la seva confiança

 Els/Les alumnes han millorat el seu pensament crític

 Els/Les alumnes s’han motivat/ implicat en el projecte

 Els/Les alumnes han innovat amb les seves idees

  Els/Les alumnes han après a cercar les oportunitats del

territori rural

  Els/Les alumnes han conegut empreses del territori

ESCOLA:

MESTRE/MESTRA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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PRESENTEM LA
NOSTRA EMPRESA
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Pel mestre o mestra: Per tal de seguir millorant i avaluant el projecte per
part de les persones que l’implementeu, es proposa complimentar una
graella al mestre o mestra del projecte o fer un vídeo d’avaluació. A més, al
finalitzar el curs, l’entitat coordinadora enviarà un qüestionari de satisfacció
als mestres participants. S’anima al mestre o mestra a respondre’l i inserir
alguns comentaris dels alumnes si ho considera oportú. En els requadres 
 inserir gens, poc, força o molt segons la valoració de cada aspecte.
Us animem a enviar-nos les graelles per tal de tenir en compte els resultats i
les opinions de totes i tots a leader@noguerasegrianord.cat

Comentaris



 

Crear vincles entre les escoles participants
Conèixer altres escoles i altres projectes empresarials
Conèixer altres entorns rurals i adonar-se que hi ha molta altra gent que no viu
a la ciutat.
Conèixer variants dialectals del català
Millorar l'anglès (si l'intercanvi és en llengua anglesa)
Millorar l’expressió i la comunicació de l’alumnat
Augmentar el sentiment de pertinença de la comunitat FER

Per videoconferència
Per correu electrònic
Per carta postal
(...)

Vídeos de poble, l’escola o la classe participant
Intercanvis d’entrevistes dels empresaris i empresàries
Presentacions Power Point o similars del projecte empresarial
Fotografies de les maquetes dels projectes
El procés de creació de les empreses
(...)

Els intercanvis del projecte FER són una activitat complementària al projecte que
permet posar en contacte escoles participants per tal de:

Els intercanvis se sol·liciten a l’entitat coordinadora del projecte (Consorci GAL Noguera
Segrià Nord) una vegada s’ha iniciat el curs escolar.
Els intercanvis es realitzen entre dues escoles mitjançant les plataformes que
concretin ambdues parts. Algunes propostes són:

Les propostes dels recursos a intercanviar són:

Cada parella de mestres pacta de quina manera i què vol compartir en l’experiència
d’intercanvi.
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ELS INTERCANVIS
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La FIRA FER és un esdeveniment que conclou el projecte Futurs
Emprenedors Rurals. La Fira és una jornada d’intercanvi
d’experiències on els i les estudiants que han treballat el seu
projecte empresarial durant el curs escolar exposen davant
altres escoles participants i un jurat professional els seus
projectes. El Grup d’Acció Local del territori on es celebri la Fira
n’és l’organitzador juntament amb el Centre de Recursos
Pedagògics de la zona.

PROGRAMA (recomanat)
9.30h Arribada d'escoles i acollida
10.00h Muntatge estands i esmorzar 
10.30h Fira de mostres dels projectes emprenedors
12.30h Entrega de diplomes i mencions als centres participants
13.15-30h Recollida autobusos
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LA FIRA
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RÚBRICA D’AVALUACIÓ i PREMIS
El jurat professional avaluarà els
projectes tenint en compte els següents
aspectes: comunicació, creativitat,
innovació i territori i s'entregaran unes
mencions a l'equip de treball que
obtingui una millor valoració en cada
categoria. 



 

Accedir a kahoot.com. Utilitzar el cercador i posar el nom de cada empresa del bloc 3. Es
recomana filtrar la cerca en català.

A la plataforma Kahoot estan disponibles diferents tests relacionats amb cada lectura del
Bloc 3 "Històries d'empreses de la Catalunya Rural". Una vegada treballada cada història els i
les alumnes poden jugar conjuntament amb aquests qüestionaris curts (entre 5 i 15 minuts
de duració).

Per accedir als Kahoot hi ha dues opcions:
1.

   2. Fer clic a les imatges següents per accedir a cada test.
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RECURS EN LÍNIA
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https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-torrons-i-mel-alemany/fa4ea282-68a2-493b-9b3f-16d5ee4b23a3
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-l-antic-moli/c13f1f58-4a90-41cb-a24e-46619395d64b
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-d-arantec-enginheria/badf936e-db90-493f-8f75-228a47e04cbd
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-ca-manxol/2d377b18-db24-4bb2-ba4b-c8559034f973
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-cal-gumer/73e8f045-9dbd-4b1d-90c1-040c7ac4aa36
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-cal-portal/849f58da-fa9b-47de-919e-a2da11b28c33
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RECURS EN LÍNIA
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https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-cal-rossa/2ecf6b54-cf34-494c-b6bf-d59405291d55
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-cal-valls/e2f380f4-4d1f-4cb3-a516-c4133519cf8c
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-caricies-d-oli/c23dd198-2d9a-41d3-831d-863bc5fb7bdc
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-crea-ajuda/0661a18c-1590-450a-8c55-069a4729365d
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-d-especialitats-cobo/28f722be-be9d-4b1e-b5d2-4e39cb970478
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-fustes-jane/ac60c624-644f-4f44-8331-675d91013aeb
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-gratacool/5e35a245-1664-435e-9e8c-7238b92347be
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-del-centre-d-equitacio-montblanc/1acf313c-2af3-41fc-8b7d-6ec5568cdb76
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-mollo-parc/9571d91d-65c9-48ac-a7a6-2c142b454eb6
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-biovert/dcf4550f-dfdf-447b-89ba-fe2263b74749
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-pastoret/3379e589-5598-4248-bc92-50209604e786
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-plancton-divulgacio-i-serveis-marins/8a41835d-1214-4cd6-bdb9-405e8a0afe2d
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-del-rebost-de-les-gambires/27da6481-1130-48df-9751-ade88a25ea07
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-l-obrador-de-galetes-el-rosal/910df830-1a1e-43dd-8e72-3c6d08f3e81b
https://create.kahoot.it/share/fer-la-historia-de-taullorganics/4d5b0281-28ae-40d0-8306-967ef6e941ac
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Explicar el projecte en començar el curs escolar destacant els objectius

i el material a treballar.

Preguntar o enquestar a la família en les activitats plantejades en els

blocs o bé crear noves activitats complementàries que requereixin

interacció amb l'entorn familiar.

Convidar a mares i pares emprenedors per a les entrevistes

planificades en finalitzar el BLOC 1. 

Convidar a mares i pares en finalitzar la creació de l'empresa com a

oients durant l'exposició de projectes emprenedors.

IMPLIQUEM LES FAMÍLIES EN EL PROJECTE

RECOMANACIONS

LES FAMÍLIES I EL FER

www.futursemprenedors.cat

Per visibilitzar l'emprenedoria i les habilitats emprenedores

Per posar en valor la tasca d'alumnes i mestres durant l'execució del projecte

Per compartir tot el procès i el progrés de cada alumne i alumna en els

obstacles trobats i la resolució d'aquests. 

Per vincular la família i fomentar l'interès d'aquesta en les activitats de l'escola.

Per posar en valor en territori rural on vivim.

PER QUÈ IMPLICAR LA FAMÍLIA?
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VISITEM UNA EMPRESA
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Tenir un o més objectius a assolir amb aquesta visita. En el cas de FER, es pretén conèixer la

faceta d'emprenedor o emprenedora i anar més enllà de l'activitat professional concreta.

Contactar amb l'empresa per saber com serà la visita i que el docent es documenti sobre

l'empresa. Mestre i empresa s'han de coordinar. També en relació amb requeriments que tingui

l'escola o necessitatas específiques d'alguns alumnes.

Compartir amb l'empresa i explicar el projecte amb el qual s'emmarca la visita per poder

conduir-la segons els objectius.

Dedicar una classe per introduir els alumnes conceptes clau de la visita. La visita ha de formar

part d'un projecte que li doni sentit, en aquest cas de Futurs Emprenedors Rurals.

Mantenir una conversa exploratòria i de reflexió a l'aula:

ABANS DE LA VISITA

RECOMANACIONS

Principi de curs o de trimestre

Un mes abans de la visita:

La setmana de la visita:

Cal tenir en compte el Document per a l'organització i la gestió dels centres de Departament d'Educació sobre la

Comunicació de dades personal a institucions, entitats o empreses que són visitades per l'alumnat en activitats

fora del centre escola.

DESPRÉS DE LA VISITA

RECOMANACIONS
La setmana després de la visita:

-Prendre consciència de tot allò après i recollir-ho (Imatges, àudio, vídeo, mitjançant gamificació...)

-Fer una valoració de la visita, tant individual com conjunta.

Departament d'Educació, Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Protecció de dades personals.
(2021) Enllaç

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf

