
3a Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalu nya 
 
Data: 24 de febrer de 2015,  
Horari: de les 16 h a les 19.30 h      
Lloc: CosmoCaixa, Barcelona 

 
 

 
Descripció 
 
Aquesta Mostra té la intenció d’integrar-se a les activitats que es duen a terme a Catalunya per al 
foment de l’emprenedoria. Es pretén mostrar i promocionar els millors projectes emprenedors realitzats 
per alumnes d’FP, del darrer curs escolar. Es valorarà el projecte en format pla d’empresa o pla de 
projecte que reflecteixi la creació d’un producte o un servei i la seva comercialització. Tots els projectes 
que concursen en aquesta Mostra han resultat guanyadors o finalistes en altres concursos organitzats 
per diverses entitats de promoció econòmica i empresarial d’arreu del territori.  

 
Es lliuraran guardons per les categories següents: 
 

- Al projecte amb la millor idea (Grau mitja i grau superior) 
- Al projecte més viable (Grau mitja i grau superior) 
- Al millor projecte d’economia social i cooperativa (Grau mitja i grau superior) 
- Al millor projecte col·laboratiu (Grau mitja i grau superior) 
- Al millor pla de projecte (Grau superior) 

 
Programa 

 
15.30-16.00 h  Acreditació dels assistents 
 
16.00-16.15 h  Benvinguda i presentació 
 

Melcior Arcarons , director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial i president del Jurat 

 
16.15-17.00 h  Ponència sobre emprenedoria i innovació a càrrec de 
 

Cecilia Tham  fundadora de Makers of Barcelona que és una comunitat col·laborativa en 
la qual professionals de diferents àmbits vinculats a la creativitat, la innovació i 
emprenedoria comparteixen un mateix espai on generar contingut i posar en pràctica tant 
idees innovadores, com noves dinàmiques per implementar-les. 
 

17.00-17.20 h  Presentació de les entitats organitzadores d’altres concursos que han premiat 
als millors projectes d’emprenedoria a Catalunya, els qual participen en 
aquesta Mostra. 

 
Presentació dels 34 projectes que han concursat en aquesta Mostra.  

  
Presentació dels projectes finalistes. 

 
17.20-17.40 h   Pausa 
 
17.40-18.40 h   Els alumnes exposen en públic els projectes finalistes, en tres sales 

simultàniament.  



Sala Alfa 
 
Actibages.cat 
Servei que  ofereix una pàgina web especialitzada amb informació de les activitats que s’organitzen a la comarca del 
Bages promocionant especialment les activitats solidàries. 
 
Adaptour 
Empresa que  ofereix un servei de transport turístic adaptat per persones amb mobilitat reduïda, amb Tours per la ciutat 
de Barcelona. 
 
Akam 
Empresa que ofereix  tot tipus de mobles, objectes personals i de decoració, reciclats. 
 
Denim Jeans 
Empresa que es dedica a la fabricació de texans fets de forma artesanals en un laboratori  a petita escala  per vendre a 
proveïdors i empreses. 
 
 
Sala Gamma 
 
Bioebre 
Producció de biogàs industrial (gas combustible)  i distribució de Biol (adob orgànic natural), tot això  a partir de la 
biodegradació de matèria orgànica. 
 
Can Mas Nou 
Empresa que vol produir i distribuir els seus productes de l’explotació  ecològica, repartint : cistelles de fruita, verdura, 
ous, mel, pol·len i verdures en conserva. 
 
Gallines per a tothom 
Empresa que  es dedica a prestar un servei de lloguer de gallines, dintre de un galliner amb el dret de visitar , posar un 
nom, donar de menjar, agafar-la i recollir els seus ous . Aquest producte esta dirigit per nens i famílies. 
 
Invert 
Creació d’una empresa que posa a l’abast de l’usuari màquines de reciclar envasos a canvi d’una petita remuneració i 
gestió del reciclatge. 
 
 
Auditori 
 
Liyorestaurant 
Restaurant que ofereix un servei de menjar sa amb dos tipus de propostes gastronòmiques:Restaurant que ofereix un 
servei de menjar sa amb dos tipus de propostes gastronòmiques 

• “Urban picnic” Per persones que treballen i mengen sempre a restaurants 
• “Urban Meals”: Per persones que volem dinar només els caps de setmana 

 
Pro Mods 
Servei tècnic d’instal·lació, reparació i modificació d’ordinadors, consoles i aparells electrònics com mòbils, etc 
 
Snailfarm 
Empresa que  es dedica  a la criança de cargols europeus per la producció i venda de  crema estètica , gel de bany i 
bàlsam labial, obtinguts de la secreció de los mateixos i també per vendre com a producte de restauració. 
 
Tot aquí 
Empresa  que  es dedica  a la compra i venda tant directa, como per web, de tallers de reciclatge i subhastes de 
productes de segona mà. 
 
 
 
18.40-19.30 h   Projecció d’un vídeo de presentació dels projectes finalistes.  

Elecció dels guanyadors,  
Lliurament de certificats i cloenda.  


