“Quan emprens o guanyes o aprens” (*)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
V CONCURS EMPRENEDORIA I AUTOOCUPACIÓ SEGUÍ 17-18

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és reconèixer i premiar els millors projectes
de caire emprenedor i autoocupació dels alumnes de FP que estudien al
centre, inspirant-nos en altres concursos, especialment en el concurs FP
Emprèn de la Fundació BCN Formació Professional, i al que després podran
anar-hi els millors 2 projectes de GM i de GS.
Aquests projectes han de plantejar idees innovadores sobre un nou producte o
servei o la millora d’existents, des de la perspectiva de la creació d’una
empresa i/o un projecte d’autoocupació lligats als mòduls relacionats amb
l’empresa i la iniciativa emprenedora.
Article 2. Finalitat i Objectius
La finalitat del concurs és potenciar la iniciativa, l’autoocupació i l’esperit
emprenedor entre l’alumnat de FP del centre.
Els principals objectius del projecte són:
Impulsar la creació i disseny de projectes innovadors, amb qualitat i
excel·lència i donar-los visibilitat.
Afavorir un procés de transició laboral des de l’autoocupació.
Potenciar iniciatives empresarials i d’autoocupació a la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, principalment.
Fomentar la creativitat, la innovació i la viabilitat en els projectes realitzats
dins el marc de l’FP.
Article 3. Requisits de participació
Poden participar en aquesta convocatòria tots els alumnes matriculats al centre
en un cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior.
El professorat del mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) seleccionarà
de cada grup-classe 2 projectes, entre els que es vulguin presentar al concurs,
en base a la seva qualitat, innovació, creativitat i viabilitat, reflectida a les
qualificacions de cada projecte. En el cas que hi hagi grups-classe que cursen
EIE que presentin menys de 2 projectes, altres grups podran incrementar el
número de projectes presentats, fins un màxim de 6 projectes/grup.
La participació és voluntària i comporta l’acceptació d’aquestes Bases.
(*) Tipus de lletra creada per Anna Vives, noia emprenedora amb
Síndrome de Down http://www.annavives.com/responsabilitat-social/

Article 4. Condicions
Els projectes que presentin candidatura a aquest premi han de complir les
condicions següents:
a) Han de plantejar idees innovadores sobre un nou producte o servei o la
millora d’un ja existent.
b) Han de seguir les normes i punts bàsics d’un Pla d’Empresa i que es
concreta en el guió adjunt dins aquestes Bases Annex 1.
c) Han de ser elaborats durant el curs 2017-2018 i han d’haver estat tutoritzats
pel professorat del centre dins el mòdul formatiu d’Empresa i Iniciativa
emprenedora o d’altres relacionats amb l’emprenedoria i l’autoocupació.
d) Tota la informació que presentin els candidats als premis es considera
estrictament confidencial i només es podrà difondre la informació més bàsica
referent a l’objectiu principal dels projectes emprenedors premiats.
e) Els projectes podran estar realitzats individualment o en grup, valorant
especialment els que destaquin per la seva qualitat i innovació.
f) Es poden presentar al concurs un o més alumnes amb un projecte d’EIE en
el que participaven altres companys/es, amb l’acceptació prèvia d’aquests i
amb les condicions que entre ells pactin.
Article 5. Requisits de presentació dels projectes
PER MAIL Tots/es els/les participants hauran de presentar en format digital
com molt tard a les 23,59 h del dilluns 3 d’abril de 2018 al correu electrònic
emprenedoria@salvadorsegui.net els següents documents (preparació de la
possible participació al concurs FPEmprèn):
a) Projecte (seguint guió bàsic de l’Annex 1)
b) Fitxa identificativa del projecte, l’equip i l’institut (Annex 3 en document
adjunt a omplir).
c) Resum executiu del projecte (Annex 4 en document adjunt a omplir i
incloure imatge jpg o png del logotip)
I EN PAPER Els mateixos documents impresos en paper, en una còpia, s’han
de lliurar en consergeria o bé al professorat d’EIE o mòduls/crèdits relacionats,
abans de l’hora del tancament del centre del dia següent 4 d’abril de 2018.
El document en paper es pot imprimir en blanc i negre total o parcialment.
Article 6. Preselecció
El 9 d’abril el jurat tècnic seleccionarà els 12 projectes finalistes prèviament
valorats (s’intentarà que hi hagi 6 de Grau Mig i 6 de Grau Superior) i aquests
són els que participaran en l’exposició i selecció final. El jurat comunicarà la
decisió de forma pública i també individualitzada a cadascun/a dels finalistes.
Aquesta primera part de valoració dels projectes tindrà un pes del 60%
sobre la puntuació global del concurs.
Article 7. Exposició dels projectes, resolució del jurat i
lliurament dels premis
L’exposició tindrà lloc a l’institut en presència del jurat dels projectes finalistes
el dijous 12 d’abril, en horari de 15,0 a 17,00 h en l’aula 4.2 de l’edifici
Santander, i cada grup tindrà 4 minuts per explicar el més bàsic del seu
projecte en persona o bé mitjançant un vídeo (màxim 2 minuts, veure annex 1).

Els que presentin en persona, podran també respondre a 2 preguntes del jurat,
que es valoraran.
Aquesta segona part de valoració dels projectes tindrà un pes del 40% sobre
la puntuació global del concurs.
Tots els participants rebran un diploma en el moment de l’exposició o posterior.
El concurs es resoldrà, de forma interna, el mateix dia de l’exposició, tot seguit
de les exposicions, i es notificarà immediatament als guanyadors, perquè en el
cas dels 1rs i 2ns premis de GM i GS puguin fer la preinscripció per poder
participar al concurs metropolità FP Emprèn, termini que finalitza enguany el
13 d’abril a les 14,0 h.
Els premis del concurs es lliuraran dins el marc de la festa de Sant Jordi del
curs 17-18 que es celebrarà al centre previsiblement el dia 23 d’abril (l’horari i
lloc de l’acte de lliurament de premis a confirmar).
El jurat té la potestat per decidir que algun premi quedi desert, per falta de
qualitat dels projectes presentats i exposats, per qualsevol de les categories i
nivells (GM i GS), i l’import d’aquest premi desert no incrementarà els altres.
Article 8. Valoració dels projectes
La valoració dels projectes es basarà en els criteris següents, que hauran de
ser observables i evidents en el Pla d’Empresa presentat:
a) Presentació del projecte: llenguatge, aspectes formals (paginació, títols,
visual...), ortografia i gramàtica.
b) Idea de negoci que doni resposta a una necessitat, amb capacitat
d’innovació i de fomentar l’autoocupació.
c) Viabilitat del projecte empresarial des de la perspectiva econòmica,
financera, comercial i tècnica (fases d’execució del projecte i recursos).
d) Projecció de futur sostenible i socialment responsable del projecte.
e) Prospecció, obertura i presència en el mercat (model de negoci, públic
objectiu, marketing mix...).
f) Relació de noves iniciatives i actuacions de millora alineades amb
l’estratègia de l’organització.
g) Creativitat i originalitat de la proposta.
h) Fomentar l’economia social i col·lectiva (cooperativisme i altres).
i) Millores específiques en l’impuls de l’àmbit energètic i en l’optimització
dels recursos sostenibles.
j) Altres, particulars i específiques de cada projecte.
Article 9. Jurat
El jurat dels premis Emprenedoria Seguí 17-18, estarà format per un membre
de l’equip directiu a determinar, la coordinació d’Emprenedoria del centre, el
professorat del mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora i professionals en
actiu de les tres famílies professionals del centre: Imatge Personal, Sanitària i
Serveis socioculturals i a la comunitat.
Article 10. Categories de Premis
S’estableixen tres categories de premis:


Primer premi emprenedor: premi al projecte empresarial i/o d’autoocupació
més viable i innovador, un per Grau Mig i un altre per Grau Superior. Es
valorarà fonamentalment la consistència i viabilitat del pla d’empresa presentat,
tot, així com el grau d’innovació, creativitat, responsabilitat i sostenibilitat que
demostri tenir el producte i/o servei.
El premi serà en una targeta regal de la cooperativa Abacus o de l’empresa
Syran Distribucions per valor de 80 €, a repartir entre tot l’equip participant, així
com un certificat, la promoció del projecte a la web del centre i per altres
concursos (en especial, el de FP Emprèn de la Fundació Barcelona FP), també
hi haurà assessorament per poder aspirar al programa “Erasmus for Young
Entrepreneurs” (EYE), a altres programes per emprenedors i/o opcions de
financiació, i l’asessorament expert de la cooperativa Calidoscoop i, si és un
projecte social, també amb l’associació Saräu.

Segon premi emprenedor. Premi al segon projecte empresarial i/o
d’autoocupació amb més viabilitat, innovació, creativitat, responsabilitat i
sostenibilitat, un per Grau Mig i un altre per Grau Superior.
El premi serà en una targeta regal de la cooperativa Abacus o de l’empresa
Syran Distribucions, per valor de 60 €, a repartir entre tot l’equip participant al
concurs, així com un certificat, la promoció del projecte a la web del centre i per
altres concursos (en especial, el de FP Emprèn de la Fundació Barcelona FP),
també hi haurà assessorament per poder aspirar al programa Erasmus for
Young Entrepreneurs (EYE), a altres programes per emprenedors i/o opcions
de financiació, i l’assessorament expert amb la cooperativa Calidoscoop i, si és
un projecte social, també amb l’associació Saräu.

Tercer premi emprenedor: Premi al tercer projecte empresarial i/o
d’autoocupació amb més viabilitat, innovació, creativitat, responsabilitat i
sostenibilitat, un per Grau Mig i un altre per Grau Superior.
El premi serà en una tarjeta regal de la cooperativa Abacus o de l’empresa
Syran Distribucions, per valor de 40 €, a repartir entre tot l’equip participant al
concurs, així com un certificat, la promoció del projecte a la web del centre,
l’assessorament per poder aspirar al programa Erasmus for Young
Entrepreneurs (EYE), a altres programes per emprenedors i/o opcions de
financiació, i assessorament expert amb la cooperativa Calidoscoop i, si és un
projecte social, també amb l’associació Saräu.
Cas d’empats: En l’estrany cas d’empat exacte entre alguna de les categories,
el jurat desempatarà deliberant. Totes les preguntes i punts de cada projecte
s’avaluen individualment per cada membre del jurat en un full excel i és molt
difícil que hi hagi una coincidència en punts exacta, perquè es tenen en compte
fins les centèsimes.
Tots els participants rebran un Diploma acreditatiu d’haver concursat al
Concurs Emprenedoria i Autoocupació Seguí 1718 i els finalistes no premiats
tindran un Diploma especial de finalistes.

Tots els participants seran assessorats per poder accedir a la possibilitat de
rebre una formació i assessorament en emprenedoria que els permeti acabar
de donar vida al seu projecte.
Aquesta formació recomanada serà principalment la de:
- El programa Idees amb Futur i altres similars, de Barcelona Activa.
- L’assessorament i programes específics de la Cambra de Comerç de
Barcelona.
- La del programa Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE).
A més, els 3 primers premis rebran assessorament professional a través de la
cooperativa Calidoscoop i els de contingut social també amb l’associació
Saräu.
Article 11. Publicitat i difusió
La publicitat i difusió del Concurs es farà amb antelació suficient a les aules
d’EIE i mòduls relacionats, i també es farà a través dels canals de promoció,
informació i comunicació del web del centre, cartelleres i a les xarxes socials on
participa el centre.
Per a qualsevol dubte respecte a les bases del concurs, podeu parlar amb el
professorat d’EIE membre del jurat o bé enviar un correu electrònic a l’adreça
emprenedoria@salvadorsegui.net
A continuació, l’annex 1 i en document adjunt els annexos 3 i 4 a omplir:

ANNEX 1 GUIÓ DE PLA D’EMPRESA MODEL
(Inspirat en el de Barcelona Activa i concurs FP Emprèn)
NOTA: Els projectes que ho sol·licitin podran utilitzar l’aplicatiu de Barcelona
Activa per a desenvolupar el seu Pla d’Empresa.
El Pla d’Empresa ha de contenir com a mínim els següents punts:
1. - Presentació de la idea.
2. - Equip promotor (breu presentació dels membres de l’equip).
3. - Descripció del producte i/o servei.
4. - Model de negoci (eina: Model Canvas i/o model Scope).
5. -Estudi de mercat i avantatge competitiu (eines recomanables: Ubica’t,
matriu de la competència, diagrama de posicionament i competència).
6. - Pla de màrqueting i proposta comercial (es valorarà la presentació de
un vídeo: títol, integrants, breu descripció de la idea/producte/servei,
trets innovadors i característics del projecte, valor afegit i altres a

destacar). No cal aparèixer les persones i la durada màxima ha de ser 2
minuts.
7. - Organització i gestió (organigrama empresarial).
8. - Forma jurídica i fiscalitat (breument, especificar el tipus d’empresa
escollida i el motiu).
9. - Pla econòmic financer (*).
10. - Valoració i conclusions (eina: anàlisi DAFO -punts forts i febles de la
idea de negoci-).
11. Annexes (documentació complementària, com p.ex., Curriculums Vitae
CV, enquestes per a l’estudi de mercat, en el cas que se’n facin).
El projecte ha d’incloure un índex i ha d’estar numerat. Es recomana
que no superi les 80 pàgines (annexos inclosos).
(*) NOTA punt 9:
El pla econòmic financer es limitarà a presentar omplert el full Excel utilitzat
per Barcelona Activa o altres Excels similars, per avaluar la viabilitat
econòmica-financera del projecte, junt un breu anàlisi del mateix, extraient les
principals conclusions respecte a la viabilitat.
2. Els premiats que hi participin posteriorment al concurs FP Emprèn (1r i 2n
premis de GM i GS), posteriorment desenvoluparan més aquest apartat nº 9,
per la presentació del seu projecte d’empresa a l’esmentat concurs municipal.

