11a EDICIÓ PREMIS FPEMPRÈN, CURS 2019-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
INTRODUCCIÓ
Fundació BCN Formació Professional
La Fundació BCN té com a objecte participar en el desenvolupament
socioeconòmic del territori, a partir del foment de la relació entre la formació
professional i l’entorn productiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
potenciant una formació professional adequada i compatible amb les
necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la
plena integració del jovent, mitjançant la realització i gestió de projectes i
l’execució d’accions específiques adreçades a les empreses i centres de
formació.

Àrea Metropolitana de Barcelona
L’AMB té com a objecte promoure i col·laborar en serveis i programes de
suport a la formació professional de les persones i en especial als joves que
cursen FP, que són la base de la innovació, d’una economia industrial i
competitiva. Al mateix temps, vetlla per promocionar la millora de les
estratègies d’ocupació i inserció, com un element clau de reducció de les
desigualtats i reactivació econòmica del territori.
Els municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona es poden
consultar a través de la web de l’AMB o clicant al següent enllaç.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

2.- FINALITAT I OBJECTIUS

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és
reconèixer i premiar els millors projectes de
caire emprenedor de l’alumnat d’FP que
estudia a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La finalitat dels premis és potenciar el
reconeixement i el prestigi social de l’FP, així
com reconèixer alguns valors entre l’alumnat
d’FP, molt especialment aquells relacionats
amb la iniciativa i l’esperit emprenedor.

Poden participar en aquesta convocatòria
totes les persones matriculades en un cicle
formatiu de grau mitjà i/o de grau superior
d’algun dels Instituts o Centres amb estudis
d’FP del territori metropolità.

Els objectius de l’FPemprèn són:

La participació en aquesta convocatòria no
és a títol personal, sinó que els equips
educatius de cada Institut valoraran i
consideraran els diferents projectes que es
realitzin a fi de presentar les candidatures en
funció de si compleixen o no l’objecte
d’aquesta convocatòria.

Els projectes empresarials han de plantejar
idees innovadores sobre un nou producte o
servei o la millora d’aquests, en una
perspectiva
d’iniciativa
de
negoci
constitutiva d’empresa.
També forma part de l’objecte d’aquesta
convocatòria
promoure
iniciatives
emprenedores que permetin millorar el
procés de transició a la vida activa de les
persones que han optat per l’FP com a etapa
formativa.







Promoure la creació i disseny de
projectes innovadors en el marc de
la creació d’empreses.
Detectar la qualitat i l’excel·lència
dels projectes d’FP i donar-los
visibilitat.
Afavorir el procés de transició
laboral de l’alumnat d’FP.
Potenciar iniciatives d’empresa a
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Fomentar la creativitat, la innovació i
la viabilitat en els projectes realitzats
dins el marc de l’FP.

La participació és voluntària i comporta
l’acceptació d’aquestes Bases.

4.- CONDICIONS
Els projectes que presentin candidatura a aquests premis han de complir
les condicions següents:
a) Han de ser projectes que plantegin idees innovadores sobre un nou
producte o servei o la millora d’un ja existent.
b) Han de ser projectes elaborats seguint les normes i components
bàsics d’un Pla d’Empresa i que es concreta en el guió disponible a
l’Annex 5. Els equips que ho considerin oportú podran realitzar
aquest Pla d’Empresa seguint l’Aplicatiu1 que Barcelona Activa posa a
la seva disposició a través del centre educatiu en el que estan
matriculats.
c) Han de ser projectes elaborats durant el curs motiu de la
convocatòria (2019-2020) i han d’haver estat tutoritzats pel seu
centre. Es recomana l’elaboració del projecte dins el marc del mòdul
formatiu d’Empresa i Iniciativa Emprenedora o d’altres mòduls
relacionats amb l’emprenedoria.
d) Tota la informació que presentin els equips als premis es considera
estrictament confidencial.

1

Els projectes que ho necessitin tindran a la seva disposició l’Aplicatiu de Barcelona Activa
per a desenvolupar el seu Pla d’Empresa. Hauran de sol·licitar l’accés a la plataforma aquí.

Cada Institut o Centre podrà presentar un màxim de 4 projectes que
podran ser elaborats per alumnat de cicles formatius de grau mitjà i/o per
alumnat de cicles formatius de grau superior.
Els projectes podran estar realitzats de forma individual o en grup,
atenent a l’adequació d’aquests a l’objecte d’aquesta convocatòria,
valorant especialment projectes que destaquin per la seva qualitat i pel
component innovador que proposin.

5.- PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

2a fase: Presentació dels projectes
Els projectes i alumnat preinscrits hauran d’enviar via WeTransfer al
correu
electrònic
fpempren@fundaciobcnfp.cat
la
següent
documentació ABANS DEL DIA 7 DE MAIG (inclòs):

1a fase: Preinscripció dels projectes i participants
Els/les participants hauran de formalitzar aquesta participació omplint
el següent formulari i adjuntant tota la documentació que es demana en
aquest mateix:
1. Carta de sol·licitud, dirigida a la direcció-gerència de la Fundació
BCN Formació Professional. S’ha d’enviar una única carta per
centre, especificant el o els projectes que es presenten.
2. Carta de motivació, elaborada per l’alumne o equip d’alumnes
que presenten el projecte al concurs.
El formulari de preinscripció als Premis romandrà obert FINS EL DIA
18 DE MARÇ (tot el dia), data límit per fer arribar tota la
documentació necessària. No s’acceptaran sol·licituds fora de termini.
Per resoldre qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a
fpempren@fundaciobcnfp.cat

1. Carta de sol·licitud, dirigida a la direcció-gerència de la Fundació
BCN Formació Professional. S’ha d’enviar una única carta per
centre, especificant el o els projectes que es presenten
definitivament en aquesta 2a fase.
2. Carta de recomanació, elaborada per la persona que tutoritza el
projecte, avalant la participació del/s projectes al concurs.
3. Selecció de la/les categories de Premis a les qual opta el
projecte amb una breu justificació.
4. Projecte empresarial amb els annexos en un o més documents
a part.
5. Vídeo del projecte presentat.
6. Altre tipus d’informació i documentació relativa al projecte.
D’altra banda, s’haurà de fer arribar via correu postal o personalment a
la seu de la Fundació (Plaça d’Espanya 5, 1a planta, 08014 Barcelona)
el/s documents originals (no escanejats) de Manifestació de cessió de
drets d’imatge de l’alumnat participant degudament signats i dins del
termini establert.

6.- VALORACIÓ DELS PROJECTES

7.- JURAT

La valoració dels projectes es basarà en els següents criteris, que hauran
de ser observables i evidents en el projecte:

El jurat dels Premis FPemprèn està format per professionals amb
coneixement i experiència en l’àmbit de l’emprenedoria de:

a)

Innovació respecte a processos, productes i/o serveis.

-

Fundació BCN Formació Professional

b)

Viabilitat del projecte des de la perspectiva econòmica,
financera, comercial i tècnica (fases d’execució del
projecte).

-

Barcelona Activa

-

Cambra de Comerç de Barcelona

c)

Projecció de futur sostenible i responsable del projecte.

-

Consorci d’Educació de Barcelona

d)

Prospecció, obertura i presència en el mercat.

-

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

e)

Relació de noves iniciatives i actuacions de millora
alineades amb l’estratègia de l’organització.

-

UPC, Universitat Politècnica de Catalunya

-

SECOT, Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial

-

Seed&Click, Crowdfunding i Business Angel network

-

Àrea Metropolitana de Barcelona

-

Departament d’Educació

-

SBC, Social Business City Barcelona

-

Fundació Cercle d’Economia

f)

Creativitat i originalitat de la proposta.

g)

Qualitat de la proposta comercial (vídeo).

h)

Altres, particulars i específiques de cada projecte.

Si el jurat ho considera necessari podrà contactar amb l’equip d’alumnes
i/o tutor/a responsable del projecte per concretar una trobada, o bé
presencial o bé telemàtica, amb l’objectiu d’aclarir i resoldre dubtes que
hagin pogut sorgir per tal de propiciar i promoure una avaluació més
precisa i equitativa.

8.- CATEGORIES DE PREMIS
S’estableixen 2 categories de premis generals, dirigits a projectes de qualsevol especialitat, independentment del territori i del sector econòmic, i 6
categories de premis segons el sector econòmic al qual es dirigeixen o pertanyen.
Es premiarà un únic projecte, de grau superior i de grau mitjà, en cada categoria de premi:

PREMIS GENERALS:
1. Premi Emprenedor: Premi al projecte empresarial més viable. Es
valorarà fonamentalment la consistència i viabilitat del pla
d’empresa. Els projectes que resultin guanyadors d’aquesta
categoria tindran passi directe per a participar als Premis
FPconsolida.

PREMIS SEGONS SECTORS PROFESSIONALS:
Aquests premis no aniran lligats necessàriament a famílies professionals
concretes, sinó que se’n podran beneficiar els projectes que estiguin
estretament vinculats a un dels sectors professionals següents:
1. Premi Energia, sostenibilitat i medi ambient: Premi al projecte que
aporti millores i innovació en el sector energètic, en el marc del
Campus Energia de la UPC i les seves àrees estratègiques3. En
aquesta categoria es tindrà en compte l’optimització de l’energia
sostenible (energies renovables, eficiència, estalvi energètic,
etc.), així com el consum eficient, ecològic i responsable, i aquells
projectes que donin resposta al concepte d’smart city (ciutats
intel·ligents).

2. Premi Economia social i solidària: Premi al projecte amb un clar
component social i de millora de la qualitat de vida de les
persones, amb l’objectiu de generar, de manera sostenible, nous
productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de treballar i
promoure el cooperativisme i el benestar social de la comunitat.
Aquest premi s’atorgarà en el marc de col·laboració amb
l’associació SBC, Social Business City Barcelona2.

2

Podeu trobar més informació sobre l’associació SBC, Social Business City Barcelona al
web www.sbcbarcelona.org

3

Podeu trobar més informació sobre el Campus i les seves àrees estratègiques al web
https://campusenergia.upc.edu/es

2. Premi Salut, esport i benestar: Premi al projecte que presenti
millores de promoció de la salut i potenciï accions relacionades amb el
benestar de les persones.

En totes les categories es premiarà el projecte més ben plantejat pel que fa a
la seva coherència, viabilitat, consistència i valor afegit que aporti al sector
en concret.

3. Premi Educació, cultura i lleure: Premi al projecte que promocioni
iniciatives educatives, culturals i del lleure.

El jurat podrà declarar deserta qualsevol categoria si es donés algun
d’aquests casos: a) si el projecte aspirant no compleix amb els requisits
mínims específics de la categoria/es a les que es presenta, o b) si el projecte
aspirant no assoleix una puntuació mínima de 5 punts en l’avaluació.

4. Premi Hoteleria i turisme: Premi al projecte que potenciï i
contribueixi al desenvolupament sostenible del sector hoteler i
turístic.
5. Premi Indústria 4.0 i Transformació digital: Premi al projecte que
aporti qualitat a l’hora d’incorporar les noves tecnologies a les
millores productives basant-se en la innovació, la tecnologia i el
disseny. Poden ser projectes dins la indústria manufacturera o del
sector serveis a la producció, amb l’objectiu de posar en valor el
sector en general.
6. Premi ICIL - Gestió Logística: Premi al projecte que integri la
logística intel·ligent a activitats pròpies del sector, optimitzant
recursos i tenint en compte totes les possibilitats tecnològiques
disponibles al mercat.
Aquesta categoria va adreçada a alumnat del CFGS Transport i
Logística i CFGS Comerç Internacional que durant el curs 2019-2020
estigui cursant el 2n curs del cicle.
Els projectes que es presentin a aquesta categoria podran ser
elaborats individualment o en grups de màxim 4 participants. El premi
consistirà en una matricula gratuïta per a cada membre de l’equip per
cursar un dels màster propis que oferta la Fundació ICIL.

Tots/es els/les participants rebran un Diploma acreditatiu per haver optat als
Premis FPemprèn i tindran la possibilitat de rebre una formació que
complementarà i reforçarà els coneixements adquirits en l’elaboració del
projecte per tal de donar forma i contingut a la idea de negoci. Els Premis i
trofeus es concretaran en guardons commemoratius per a cadascun dels
premis, premis materials i/o tecnològics de suport als estudiants premiats i
als centres que han tutoritzat els projectes.
Pel que fa als projectes finalistes i guanyadors, aquests passaran directament
a la final catalana de projectes d’emprenedoria d’FP, que tindrà lloc a
Barcelona al llarg del curs 2020-2021.
Altres premis:
Enguany es farà una menció especial a la millor proposta comercial (vídeo)
dels projectes presentats a la convocatòria. El projecte guanyador d’aquesta
menció s’anunciarà el dia de l’acte de lliurament de Premis. Els aspectes que
s’avaluaran de cada vídeo es poden consultar a l’annex 6.
L’organització es reserva el dret de concedir un accèssit en el cas que hi hagi
un projecte mereixedor d’aquesta distinció.

9.- RESOLUCIÓ
Els premis es resoldran de forma interna a finals de maig del 2020, i posteriorment es celebrarà l’acte de lliurament de premis dins la primera quinzena de
juny de 2020, moment en el qual es donaran a conèixer els equips i els centres guanyadors.

10.- ACTIVITATS DE SUPORT AL PROFESSORAT D’EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Durant el curs motiu de la convocatòria es durà a terme una experiència pilot: una formació dirigida a docents d’Empresa i Iniciativa Emprenedora amb
l’objectiu de millorar la competència emprenedora a la formació professional a través del suport i l’acompanyament al professorat durant el
desenvolupament del projecte empresarial a la seva assignatura. Aquesta formació es reconeixerà com a hores de formació permanent del professorat
acreditades pel Departament d’Educació.

11.- PUBLICITAT I PROMOCIÓ
La publicitat i promoció del projecte premiat es farà a través dels canals de promoció, informació i comunicació de la Fundació BCN Formació Professional i
les diferents entitats que conformen els premis, tant membres del jurat com altres col·laboradors i patrocinadors. A més a més, el 24 de gener de 2020 es
durà a terme una sessió informativa on s’explicaran detalladament totes les novetats de la present convocatòria.

Per a qualsevol dubte respecte les bases del concurs, podeu trucar al 934132103 o enviar un correu electrònic a l’adreça
fpempren@fundaciobcnfp.cat

