
1a Mostra de projectes emprenedors  
de l’FP a Catalunya
Data i hora: 11 de desembre de 2012, de les 15 h a les 20 h
Lloc: CosmoCaixa Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Descripció

La Mostra neix amb la intenció d’integrar-se a les activitats que es duen a terme a Catalunya per el foment de l’em-
prenedoria. Es pretén mostrar i promocionar els millors projectes emprenedors, realitzats per alumnes d’FP. Tots 
els projectes seleccionats han resultat guanyadors o finalistes en diversos concursos organitzats per entitats de 
promoció econòmica i empresarial d’arreu del territori.

S’han creat quatre categories, dues per a grau mitjà i dues per a grau superior:
1. Millor idea, per a alumnes de grau mitjà.
2. Projecte més viable, per a alumnes de grau mitjà.
3. Millor idea, per a alumnes de grau superior. 
4. Projecte més viable, per a alumnes de grau superior.

Programa

15-15.30 h
15.30-15.45 h

Acreditació dels assistents

Benvinguda i presentació
Melcior Arcarons i Rua, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

15.45-17 h Taller de creativitat
Dani Bernard Vilamitjana, consultor d’innovació i organització de projectes de DB Consultoria & Projectes

17-17.40 h Conferència “L’emprenedor a la societat”
Cristian Rovira, vicepresident del Grup SIFU

17.40-18 h Pausa

18-19 h

18-18.15 h
18.15-18.30 h
18.30-18.45 h

18.45-19 h

18-18.15 h
18.15-18.30 h
18.30-18.45 h
18.45-19 h

18-18.15 h
18.15-18.30 h
18.30-18.45 h
18.45-19 h

Presentacions simultànies dels treballs finalistes fetes pels alumnes 

Aula ALFA
Fran&Dian Auto. Taller de reparació d’automòbils 24 hores
Cluste “R” Ecycle. Creació d’un clúster de computació per a la comercialització de càlculs
S.T.I. Tecnosolutions. Serveis TIC de maquinari (hardware), programari (software) i comunicació 
de màrqueting (xarxes socials incloses)
Noztomtac. Creació d’un nou sistema de validació de bitllets del transport públic

Aula BETA
Eco-Central Energy. Disseny i venda de projectes de minicentrals elèctriques renovables
SugarFree. Comerç per a la distribució de llaminadures i productes ecològics 
Econap SL. Gasolinera amb botiga de productes ecològics i carregadors elèctrics
Arrelutuda. Foment de l’activitat entre els sectors agrari, restauració i cases rurals

Aula GAMMA
Eco de l’Alpujarra. Cultiu de safrà 
Iogurteria Kumis. Venda directa de iogurt natural gelat 
La Papallona. Producció i distribució de pastissos petits personalitzats 
SweetSpoons. Fabricació i distribució de culleretes comestibles

19-20 h Lliurament de certificats
Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament



Lloc

CosmoCaixa
C. Isaac Newton, 26
Barcelona

Inscripció

Per assistir a la Mostra, cal fer la inscripció en línia, emplenant el formulari Google, al qual podeu accedir a 
l’adreça IP http://188.119.194.212/

Organització i informació

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Via Augusta, 202-226, 1a planta
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900 (ext. 3535)
pifp.ensenyament@gencat.cat

Entitats col·laboradores

http://188.119.194.212/

