PREMIS
ET emprèn
Certamen de projectes
desenvolupats pels
alumnes dels CFGM i
CFGS durant el curs
acadèmic 2017-18 .
La finalitat és promoure
que l’alumnat del centre
apliqui els coneixements
rebuts al desenvolupament
de serveis i productes amb
possibilitats d’aplicació i
potenciar la mostra del

talent dels alumnes en
l’aplicació pràctica dels
coneixements adquirits
durant el cicle.

www.escoladeltreball.cat

Patrocinadors

Bases
La finalitat d’aquest concurs és mostrar el talent dels
alumnes en l’aplicació pràctica dels coneixements
adquirits durant el cicle.
L’Escola del Treball aposta per promoure que l’
alumnat del centre apliqui els coneixements rebuts
durant els seus estudis de formació professional al
desenvolupament de serveis i productes amb
possibilitats d’aplicació a l’entorn professional.
1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Estar matriculat en un cicle formatiu a l’INS Escola del
Treball durant el curs 2017/18, tant de grau mitjà com
de grau superior.
Els projectes poden ser individuals o en equip.
2. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Per participar en la present convocatòria cal omplir un
formulari d’inscripció online a la web del centre on es
farà constar les dades personals dels participants i el
títol del projecte. També s’adjuntarà el projecte en
format digital i tot aquell altre material que es
consideri rellevant (pptx, pdf, odt, prezzi, etc).

5. CRITERIS DE VALORACIÓ (un punt cada criteri)

2a fase ( del juny al setembre de 2018)

- Identificació de necessitats. El projecte resol o millora
un problema o necessitat existent?

Els projectes seleccionats per passar a la segona
fase s’enviaran a les empreses patrocinadores
perquè en facin la valoració final .

- Planificació de l’execució.
El projecte està ben
estructurat? / El projecte conté un pla de treball o
d’operacions?
- Viabilitat tècnica. El producte o servei es pot realment
produir o dur a terme?
- Viabilitat comercial. El producte o servei té possibilitats
de venda i desenvolupament en el mercat?
- Viabilitat social. El producte o servei genera beneficis
per a la societat?
- Viabilitat medi ambiental. El producte o servei respecta
i protegeix el medi ambient?
- Viabilitat econòmica. Hi ha perspectives d’obtenir una
rendibilitat econòmica?
- Viabilitat financera. El projecte disposa o
aconseguir fons necessaris per dur-lo a terme?

pot

- Originalitat / Innovació. Resol un problema de forma
nova, diferent i amb un toc creatiu? (ja sigui en el
producte, en la presentació o en el procés)
- Claredat i precisió. Es valorarà la bona presentació del
treball tenint en compte aspectes com l’ortografia,
paginat, índex, etc.
6. SELECCIÓ DELS PROJECTES

3. TERMINI

1a fase (fins al 31 de maig de 2018)

La data màxima de presentació dels projectes a
través de la inscripció online serà el dia 31/05/2018

Els projectes es presentaran mitjançant l’enllaç
proporcionat pel centre, en format digital i podran anar
acompanyats d’una presentació (pptx, pdf, odt, prezzi,
etc) amb una durada màxima de 5 minuts. Es podran
incloure maquetes, plafons, tríptics o qualsevol altre
material que els autors creguin oportú i que es farà
arribar a la Comissió de valoració.

4. CATEGORIES
S’estableixen 4 categories:

 Premi Plusfresc al millor projecte de GM
 Premi Trota al millor projecte de GS
 Premi Tallers
intercicles

A.

 Premi Incorpora
projecte solidari

Miquel
de

“La

al millor projecte
Caixa”

al millor

De tots els treballs presentats, la comissió de valoració
farà una preselecció per tal d’escollir 3 projectes
finalistes de cada categoria, que passaran a la segona
fase. La puntuació d’aquesta fase té una representació
del 60% en la puntuació final.

La valoració per part de l’empresa representarà el
40% de la nota final i s’enviarà al jurat de professors
la primera setmana de setembre.
El jurat un cop rebudes les valoracions farà la
proclamació dels guanyadors que es farà pública en
l’acte d’inici del curs escolar.
7. PREMIS
S'estableix un 1er premi de 300 € per cada categoria
que s’entregarà en l’acte d’inauguració del curs 2018
-2019.
Els projectes guanyadors comptaran amb el
recolzament de la Comissió d’emprenedoria per la
participació en altres certàmens que es realitzin fora
del centre.
A banda, la iniciativa Incorpora de “La Caixa”
mentoritzarà aquells projectes amb més possibilitats
de fer-se realitat.
8. GARANTIES DE CONFIDENCIALITAT
Els drets d’autor dels projectes presentats és de les
persones participants. Els treballs no es podran
utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de
l’autor o autors. No obstant, les persones
participants atorguen de forma expressa el seu
consentiment explícit per l’ús i distribució de sinopsis
o material divulgatiu dels treballs presentats en
aquest concurs tant per a fins de l'organització i la
celebració del concurs com als audiovisuals,
presents i futurs, que el centre consideri adequats.
Els projectes han de ser originals. En el supòsit que
l'organització detecti plagi, el projecte quedarà
exclòs del concurs i en tot cas, serà responsabilitat
de la persona o persones que hagin presentat el
projecte.
Us animem a participar !!!

