
EMPRESA SIMULADA
Simulació per al foment de competències clau a l’FP

Curs 2021-22 

Convocatòria d’ajuts per a l’aplicació del programa SEFED (Simulació 
d’Empreses amb Finalitats Educatives) dels instituts i centres d’FP

de la ciutat de Barcelona

Amb el suport de:



Des del desembre de 2010, la
Fundació BCN Formació Professional
i la Fundació Inform, disposen d’un
conveni de col·laboració que
possibilita l’actuació coordinada en
aspectes i projectes vinculats a les
missions d’ambdues organitzacions.

La Fundació BCN Formació
Professional 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.

Donar suport, a través d’ajuts econòmics, als instituts i centres d’FP de la
ciutat de Barcelona que considerin d’interès l’aplicació de la metodologia
SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) en els cicles
formatius on es pot integrar preferentment la metodologia.

Els continguts i objectius concrets dels mòduls establerts en el seu disseny
curricular i el plantejament general basat en l’aplicabilitat dels
coneixements adquirits, fan que la metodologia SEFED s’apunti com a una
opció eficaç des d’un punt de vista metodològic per a donar resposta als
requeriments curriculars d’aquests mòduls formatius.

1. Objecte de la convocatòria

2. Objectius específics

• Incentivar l’adquisició d’habilitats i competències professionals de
l’alumnat d’FP a través de l’experiència pràctica mitjançant la
metodologia de Simulació.

• Promoure i facilitar mecanismes i espais de relació entre l’alumnat de
les diferents empreses simulades per posar en valor l’aprenentatge i
les competències clau adquirides al llarg del curs, ja sigui a través de
l’organització de Meeting Points o de la participació a la Fira
Internacional d’Empreses Simulades.

• Apropar l’alumnat d’FP a l’empresa i facilitar la seva inserció al mercat
laboral.

http://www.inform.es/


Centres i/o instituts interessats en aplicar la
metodologia objecte d’aquesta convocatòria i que
impartiran durant el curs 2021-22 els següents
cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior
que el centre tingui autoritzat oficialment per part
de l’Administració competent:

Família Comerç i Màrqueting:
CFGM Activitats Comercials
CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials
CFGS Màrqueting i Publicitat
CFGS Comerç Internacional
CFGS Transport i Logística

Família Administració i Gestió:
CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i Finances
CFGS Assistència a la Direcció

Els projectes hauran de ser executats en el curs
acadèmic 2021-2022 i cada institut o centre podrà
presentar una única sol·licitud.

3. Sol·licitants i àmbit d’aplicació 4. Presentació de sol·licituds i terminis

Els centres interessats en participar d’aquest projecte, hauran
d’enviar:
1. Formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç.
2. Carta de sol·licitud exposant el que es presenta, signada

per la direcció del centre, complimentant el model en
aquest enllaç. La carta també s’haurà d’enviar mitjançant
el formulari de sol·licitud.

Aquesta convocatòria entra en vigor el dia 5 de maig de 2021
i es podran presentar sol·licituds d’ajuts fins el dia 15 de juny
de 2021.
La Resolució de la convocatòria tindrà lloc la segona quinzena
de juny de 2021.

https://survey.alchemer.com/s3/6317804/Formulari-Empresa-Simulada-2021-22
https://drive.google.com/file/d/15ujTcmF6JsCY2dxeuECJKWPUy0DFBTEk/view


S’estableixen dues maneres per presentar les sol·licituds a 
través del Formulari: 

5. Criteris de valoració 

1. Nombre d’alumnat participant: (màx. 3 punts) 
- 15 o menys alumnes: 1 punt
- Entre 15 i 20 alumnes: 2 punts
- Més de 20 alumnes: 3 punts

2. Interrelació amb altres cicles formatius i manera de treballar la simulació en la globalitat del centre: (màx. 2 punts)
- L’empresa simulada només s’aplica a un Cicle Formatiu: 1 punt
- L’empresa simulada es treballa com a metodologia transversal entre dos o més Cicles Formatius del mateix centre: 2 punts

3. Participació activa en el Meeting Point d’Empreses Simulades i en la Fira Internacional d’Empreses Simulades que 
organitzen la Fundació BCN FP i la Fundació Inform respectivament: (màx. 4 punts)
- S’ha participat, com a mínim, una vegada a cada esdeveniment: 3 punts
- S’ha participat només a un dels dos esdeveniments: 2 punts
- No s’ha participat mai activament: 0 punts

(*) Se sumarà 1 punt a aquells centres que hagin participat en la coorganització del Meeting Point, juntament amb la Fundació 
BCN FP (aportant l’espai per a fer-ho o col·laborant en la seva organització).

4. Descripció precisa de l’empresa simulada: 1 punt (màx. 1 punt)
- Cicle formatiu i mòdul en el que s’aplica 
- Activitat comercial de l’empresa 
- Característiques de l’espai 

La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts, no es tindran en consideració els projectes que no arribin com a 
mínim a una puntuació de 5 punts.

A) Criteris d’avaluació pels centres amb experiència en el projecte Empresa Simulada de la Fundació BCN FP:
Centres que heu participat i heu rebut l’ajut en anteriors convocatòries de l’Empresa Simulada

https://survey.alchemer.com/s3/6317804/Formulari-Empresa-Simulada-2021-22


B) Criteris d’avaluació pels centres de nova adhesió al projecte Empresa Simulada de la Fundació BCN FP: 
Centres que no heu participat i/o rebut ajut en anteriors convocatòries de l’Empresa Simulada

1. Compromís de la direcció del centre. 2 punts
Breu descripció, elaborada per la direcció del centre, que reculli la motivació en l’aposta per a l’aplicació 
d’aquesta metodologia d’innovació, on es faci constar el motiu pel qual es vol introduir i el compromís que 
agafa la direcció. 

2. Compromís en la tutorització. 2 punts
Breu descripció, elaborada pels tutors/es, en la que s’especifiqui el nombre de tutors/es que es 
responsabilitzaran del projecte i el seu rol. 

3. Com es treballarà l’empresa simulada. 1 punt
Breu explicació del cicle formatiu i mòdul en el que s’aplica, organització de l’espai, activitat comercial i 
nombre d’alumnat participant. 

La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts, no es tindran en consideració els projectes que 
no arribin com a mínim a una puntuació de 2,5 punts.



Els ajuts que es concediran seran de tipus
econòmic i aniran estrictament destinats
a pagar l’import de les prestacions de la
Fundació Inform:
- Prestacions.
- Infraestructura i material recomanable
per a una empresa simulada SEFED.

La quantitat de l’import a subvencionar a
cadascun dels centres dependrà del
nombre de centres presentats i del
nombre de centres seleccionats a partir
dels requisits complerts i dels criteris de
valoració establerts. Només els centres
que superin el mínim establert en
puntuació en aquesta convocatòria
podran ser beneficiaris dels ajuts i la
Fundació BCN es reserva el dret de no
esgotar el màxim de pressupost destinat a
aquest projecte, si la qualitat dels
projectes no arribés als mínims
desitjables.

6. Resolució i pagament de l’ajut

La partida pressupostària d’aquest projecte es determina en un màxim de
16.000 euros.
La quantitat màxima que podrà rebre un centre serà del 80% segons les
tarifes estipulades per la Fundació Inform.

La Fundació BCN FP pagarà l’import aprovat als centres i instituts, un cop
aquests hagin signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Inform i
amb la Fundació BCN FP dins l’any 2021. Els centres pagaran directament
la prestació de serveis a la Fundació Inform. La resta de recursos
necessaris per a portar a terme l’acció aniran a càrrec de cada centre.
En cap cas, els ajuts aprovats podran anar destinats a cap altre concepte
que no estigui inclòs a les prestacions de la Fundació Inform.

L’ajut econòmic només es podrà destinar a l’aplicació del projecte pel curs
2021-2022.

https://drive.google.com/file/d/1Y6xkTnjdgShYHuQRan0X7BAdoa-VE42O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okkj9-o0017RnoOq_wBS461FpZ1ytK0E/view?usp=sharing


El centre beneficiari es compromet un
cop rebut l’ajut i finalitzat el projecte
al que es destina aquest, a seguir els
paràmetres de valoració del projecte
que la Fundació BCN Formació
Professional li sol·liciti, per tal
d’avaluar l’experiència i la seva
adequació en el cicle i el mòdul
corresponent.

Atès que el dret a la pròpia imatge està
reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, i que el dret a
l’autodeterminació informativa també
està reconegut en el text
constitucional en l’article 18.4 i regulat
per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, es fa necessari que,
abans de publicar l’experiència o fer-ne
difusió a través dels canals que es
considerin convenients, s’hagi obtingut
el consentiment dels pares, les mares o
els tutors legals, en el cas dels alumnes
menors d’edat.
Els alumnes majors d’edat, el
consentiment l’ha de donar
l’alumne/a. Aquest consentiment
s’haurà de formalitzar a través de
l’autorització de cessió d’imatges,
document que se sol·licitarà als centres
beneficiaris de l’ajut.

En cas que la Fundació BCN
Formació Professional, ho
consideri oportú, podrà
publicar l’experiència o fer-ne
difusió a través dels canals
que consideri convenients,
segons els termes establerts
en el conveni entre la
Fundació BCN Formació
Professional i el beneficiari.

7. Seguiment i avaluació dels 
projectes

8. Difusió de l’experiència

9. Protecció de dades


