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Resum del projecte. 

A continuació es presenta el projecte pedagògic "Cultura Emprenedora a 

l’escola" sobre l’experiència que s’està duent a terme en el curs escolar 2017-

18 amb alumnes de cinquè de primària. Aquest projecte vol fomentar la 

cultura emprenedora i les competències bàsiques a les escoles i, per aquest 

motiu, al llarg del curs escolar l’alumnat de 5è de primària del centre educatiu 

crearà i gestionarà una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa, 

l’administració i d’altres agents socials del municipi.  
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1. Introducció. La cultura emprenedora a l’escola. 

Aquest és el quart any en que el centre participa en un programa 

d’emprenedoria a l’escola a l’empara del projecte amb el mateix nom de la 

Diputació de Barcelona. El projecte educatiu està dirigit a alumnes de cinquè 

de primària i gestiona una cooperativa al llarg d’un curs escolar. Dins del marc 

de la cooperativa s’organitzen per a fabricar un producte que acaben venent 

al finalitzar el curs en un mercat de la seva localitat. 

En el  curs 2014-2015, es va constituir una empresa dedicada a la confecció de 

llibreteria artesana; en vista de l’experiència es va decidir mantenir el projecte 

en format d’objectiu de centre i contemplant-lo en el Pla Anual de Centre ja 

que l’experiència va resultar molt positiva pel que fa a resultats 

d’aprenentatge obtinguts i molt engrescadora pel que fa a la motivació. 

Els resultats de la feina feta el darrer curs han estat molt ben valorats pels propis 

protagonistes de l’experiència. Els va resultar molt satisfactòria; estaven 

contents amb ells mateixos pel treball ben fet i perquè l’esforç coordinat de 

tots havia donat els fruits desitjats. L’experiència acadèmica, valorada per la 

tutora i el mestre de plàstica coincidia força amb els comentaris dels alumnes, 

afegint si més no l’aprofitament significatiu de moltes de les àrees que es 

treballen de forma curricular al centre.  

2. Situació de partida. 

Fa temps que l’experiència ens ha fet notar que la conflictivitat en les aules 

disminueix quan els alumnes saben treballar plenament en equip i són capaços 

de ser elements multi-tasca dins d’un grup. La situació de partida serà doncs la 

prevenció d’aquests conflictes mitjançant situacions reals on les puguin 

desenvolupar.  

Per altra banda la necessitat de tenir iniciativa i de saber com obtenir un 

guany econòmic generat per la pròpia capacitat i activitat de cadascú fa 

que l’emprenedoria a nivell escolar sigui un element important en un 

currículum que té com a objectiu el ser decididament competencial. 

3.  Problema a resoldre. 

El problema a resoldre seria doncs el d’anticipar la prevenció dels conflictes, 

en aquests cas l’eina utilitzada és la creació d’una empresa amb totes les 

complicacions i necessitats reals que fan que ells mateixos s’hagin 

d’autoregular si volen aconseguir unes fites concretes, en el nostre cas la 

fabricació i venda d’un producte fet amb les pròpies mans i amb el capital 

també propi aportat. 
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4. Objectius de la iniciativa empresa. 

Els objectius a aconseguir tenen una doble vessant ja que es recolzen 

mútuament. 

o Per una banda estarà el comprendre el funcionament d’una empresa 

amb tot el que comporta, riscos, treball conjunt, direcció, presa de 

decisions, ... 

o I per l’altra que els alumnes aprenguin, amb responsabilitat, a resoldre 

problemes que es plantegin, a través del diàleg ,la participació 

democràtica i el treball en equip. Que siguin assertius. 

Un  tercer objectiu que seria el que relliga els dos anteriors vindria definit per: 

o Les relacions saludables i satisfactòries entre iguals. Això  implica 

respecte i tolerància per la individualitat i la pluralitat dels seus membres 

i les seves opinions. 

o La participació activa dels iguals  

o La cultura  d’escola inclusiva i de no violència.  Tolerància zero com a 

tret d’identitat. 

5. Recursos utilitzats per a aconseguir-los. 

La metodologia que es fa servir està basada en l’alumne essent ell mateix el 

protagonista del seu propi aprenentatge, el qual ha de ser significatiu, actiu i 

cooperatiu. Es basa en un treball des de la pràctica, de participació real dels 

alumnes on elles i ells seran qui s’arrisquin en prendre decisions. 

El projecte d’emprenedoria a l’escola està contemplat amb un ampli objectiu 

competencial que ha de permetre als nostres alumnes tenir actituds actives 

per a la transformació de les seves idees en projectes, en saber gestionar en 

tot l’ampli espectre possible els seus projectes vitals i professionals. 

L’emprenedoria és el motor que desenvolupa la curiositat, la iniciativa, les 

habilitats comunicatives, la responsabilitat, la creativitat, la planificació, el 

treball en equip i l’autoconfiança. És a través del desenvolupament d’aquestes 

competències quan de manera transversal es treballen valors democràtics: 

 Les decisions sempre es prenen de manera consensuada, tots els 

membres tenen el mateix pes en les resolucions que ha de prendre 

l’empresa.  
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 Existeixen les primeres formes d’autogovern, el mestre guia els passos 

però la “jurisdicció” i l’aplicació de la mateixa resideix en els mateixos 

membres que formen l’empresa i marquen uns estatuts.  

 El conviure  del  dia a dia, el sentir opinions diferents a les pròpies i el 

saber escoltar idees diferents i punts de vista força distants als propis, fa 

que valors com la tolerància en la convivència del grup es posin de 

manifest i s’hagin de treballar. 

 S’afavoreix la solidaritat. La pertinença al grup, el sentiment d’haver 

d’anar junts perseguint el mateix objectiu fa paleses les obligacions 

entre els seus membres, sobretot pel que fa a l’ajuda mútua. Els alumnes 

s’han d’ajudar entre ells, no han de competir, han de fer que els 

companys tregui el millor d’ells mateixos i veure la validesa de l’altre. 

 S’afavoreix el diàleg dins d’un marc lluny d’artificis i exercicis escolars. 

Han de parlar entre ells, s’han de respectar, s’han d’escoltar, tenen una 

feina entre mans, és la seva feina i la única manera de dur-la a terme és 

dialogant. El mestre ajuda en un principi, però la gestió i la moderació 

forma part de les competències del grup. 

En definitiva es promouen conductes i actituds de col·laboració, 

coordinació, superació de conflictes, assumpció de l’error com a element 

d’aprenentatge i  assumpció de problemes i responsabilitats. 

6. Marc curricular. 

El projecte d’emprenedoria es desenvolupa de manera transversal en les 

diferents àrees de coneixement del currículum de Primària i és vehicle per a 

l’adquisició de les Competències Bàsiques. L’emprenedoria té algunes sessions 

pactades, un cop al mes, per a aspectes concrets que cal abordar però 

creiem que el més important és la tasca del dia on cal anar prenent petites 

decisions i compartir-les amb els companys. És en aquests moments no 

curriculars quan paradoxalment l’aprenentatge significatiu pren força. 

El treball per competències és manifest, l’emprenedoria les abraça 

pràcticament totes. 
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Les competències transversals. 

Competència comunicativa lingüística 

i audiovisual. 
Com la treballem? 

La comunicació entesa com no pot ser 

d’una altra manera com eina 

imprescindible per a la comprensió 

significativa d’informacions que permet 

la construcció de coneixements cada 

cop més complexos, està present en 

tots i cadascun dels moments del  

projecte. 

És evidentment necessari que aquesta competència estigui de 

manifest i en ús en tots els moments del projecte ja que serà 

necessari utilitzar-la en totes les formes i variants en tots els 

moments de treball. 

 

Cal saber conversar, escoltar i expressar-se tant sigui oralment, per 

escrit o a través dels mitjans audiovisuals. Tot el que se sap  

comunicar amb aquestes condicions vol dir que s’ha après. 

Competència cultural i artística. Com la treballem? 

Complement necessari de la 

competència comunicativa. Es treballa 

a partir del coneixement i posterior 

posta en pràctica del que s’ha après . 

S’està aprenent a apreciar i valorar 

críticament les diferents manifestacions 

culturals i artístiques. Els permet posar 

en joc habilitats de pensament 

divergent i convergent, ja que han 

d’elaborar idees i regular sentiments 

propis i aliens ja que en tot moment no 

es realitza una feina individual sinó que 

cada peça pot haver estat feta per 

més d’un individu. Cal respectar i 

continuar la tasca empresa per un 

company. 

La competència els facilita expressar-se  i comunicar-se, 

representar, enriquir i enriquir-se amb les diferents realitats, apreciar 

la feina aliena. Requereix posar en marxa la iniciativa i la 

imaginació, disposar d’habilitats per al treball col·lectiu, 

cooperatiu, i tenir consciència de la importància de donar suport i 

apreciar les contribucions d’altres companys en la consecució de 

les peces finals. 

 

En el nostre cas s’està coneixent tot el que suposa la influència de 

la cultura dels conqueridors d’Amèrica en la tradició mexicana. 

 

S’està aprenent a fabricar objectes amb ciment. S’han fer diverses 

provatures amb diferents tipus de ciment fins trobar l’apropiat. 

 

La col·laboració entre els components de l’empresa és bàsica ja 

que no existeix el treball individual com font de peces úniques. No 

hi ha cap nen o nena que comenci i acabi tota una peça, per 

tant necessiten de la coordinació i del respecte pel treball fet per 

un altre company per tirar endavant. 

 

Les competències metodològiques. 

Competència matemàtica Com la treballem? 

L’assoliment d’aquesta competència 

s’aconsegueix en la mesura que els 

coneixements, les habilitats i actituds 

matemàtics s’apliquen de manera 

espontània a una àmplia varietat de 

situacions, provinents d’altres camps 

desconeixement i de la vida 

quotidiana, la qual cosa augmenta la 

possibilitat real de seguir aprenent al 

llarg de la vida, tant en l’àmbit escolar 

o acadèmic com fora d’aquest, i 

afavoreix la participació efectiva en la 

vida social. 

En una empresa com cal, calcular i saber explicar el que es 

calcula als altres és bàsic. 

 

Comptem quan volem saber què ens queda, quan anem a 

comprar material i paguem proveïdors, quan fem una prospecció 

per saber al preu que vendrem, ... 

 

També som competents quan compartim amb els companys 

aquestes situacions matemàtiques i ells les escolten amb interès 

perquè es senten part de la situació. 

Aprendre a aprendre Com la treballem? 
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Aprendre a aprendre implica la 

consciència, gestió i control de les 

pròpies capacitats i coneixements des 

d’un sentiment de competència o 

eficàcia personal, i inclou tant el 

pensament estratègic, com la 

capacitat de cooperar, d'autoavaluar-

se, i el maneig eficient d’un conjunt de 

recursos i tècniques de treball 

intel·lectual, i tot això es desenvolupa 

per mitjà d’experiències 

d’aprenentatge conscients i 

gratificants, tant individuals com 

col·lectives. 

Les habilitats per conduir el propi aprenentatge són presents al 

llarg del procés el qual dirigeixen en tot moment els infants. 

Desenvolupa la consciència de les pròpies capacitats –el jo sóc 

molt ; bo en- i el que és molt important, el molt que es pot fer si 

m’ajuden els altres. També ajuda a adonar-se de les pròpies 

limitacions i propicia la utilització d’estratègies per a millorar: plans 

de treball per a dur a terme tasques planificades i terminis a 

acomplir de les diferents fites que té tot el procés d’emprenedoria. 

 

L’aprendre a aprendre és fonamental i l’estructura de 

l’emprenedoria el propicia enormement. Quan s’acaba el 

projecte es mostra el punt de partida, el que sabia cadascú i el 

que sap ara en totes aquestes competències –es dissenya 

l’autoavaluació- els resultats són molt encoratjadors per a tots, fins i 

tot per a aquells alumnes que els costa més. 

Autonomia i iniciativa personal Com la treballem? 

És la competència que ha de permetre 

tenir una visió realista dels reptes i 

oportunitats que ens permet el 

projecte. És l’obrir els ulls a la necessitat 

del treball grupal per a aconseguir 

l’èxit. Permet que existeixin canvis de 

plantejament sentint com pensen els 

altres. Permet aprendre de l’error. 

És també una competència omnipresent en tot el procés. Els 

alumnes cada cop afinen més en les perspectives de treball i en 

els reptes que s’imposen. Prenen consciència del volum de treball 

que poden assumir i de la importància de dividir i comunicar als 

altres la seva feina. També es posa de manifest la feina dels 

companys, el retre comptes, el valorar la feina d’altri. 

 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món. 

Competència social i ciutadana Com la treballem? 

Aquesta competència suposa 

comprendre la realitat social en què es 

viu, afrontar la convivència i els 

conflictes emprant el judici ètic basat 

en els valors i pràctiques 

democràtiques, i exercir la ciutadania, 

actuant amb criteri propi, contribuint a 

la construcció de la pau i la 

democràcia, i mantenint una actitud 

constructiva, solidària i responsable 

davant el compliment dels drets i 

obligacions cívics. 

És la competència que té més relleu en el gruix de l’emprenedoria. 

És la competència que integra coneixements i actituds que 

permeten participar i prendre decisions. Des del moment zero de 

la creació de l’empresa fins el moment de la venda i posterior 

tancament de la mateixa es van manifestant constantment 

mostres d’aquesta competència. Han de saber triar com 

comportar-se en determinades ocasions, no és el mateix anar a fer 

una sol·licitud de NIF d’empresa a l’ajuntament o sentir els consell 

d’un professional sobre embalatges o logotips que escoltar el 

mestre a la classe. Els fa responsabilitzar-se de les decisions i 

eleccions adoptades. Aquesta competència els permet conèixer-

se i valorar-se; saber comunicar-se en diferents contextos; 

expressar les pròpies idees i escoltar les alienes; ser capaç  de 

posar-se en el lloc d’altri, prendre decisions, practicar el diàleg i la 

negociació per arribar a acords com la forma de  resoldre 

conflictes. 

 

Aquesta competència implica l’exercici de la ciutadania activa, 

que exigeix conèixer els valors dels estats democràtics i de la seva 

organització. Els  permet reflexionar de manera pràctica sobre els 

conceptes de democràcia, solidaritat, coresponsabilitat, i 

participació. 

 

Desenvolupament de les competències bàsiques. 
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Aprendre a ser i actuar de manera 

autònoma. 
Com la treballem? 

Treballar l'autoconeixement, la 

construcció i l’acceptació de la pròpia 

identitat, la regulació de les emocions, 

l’autoexigència i el desenvolupament 

d’estratègies d’aprenentatge, del 

pensament crític i d’hàbits 

responsables és essencial per aprendre 

a ser i actuar de manera autònoma. 

 

El projecte presenta sovint situacions que obliguen a un correcte 

autocontrol de les pròpies emocions al haver de pensar més en el 

benefici col·lectiu que en el propi i en el fet d’haver d’assumir 

idees alienes amb la mateixa intensitat i dedicació que si fossin 

pròpies. 

 

Malgrat que la tasca és grupal hi ha tasques que cal dur a terme 

de manera individual, encàrrecs que cal complir i feines a realitzar 

ja no tant sols per a sortir-se’n individualment sinó que el grup en 

depèn. 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa Com la treballem? 

Desenvolupa la utilització dels 

coneixements de què es disposa per a 

interpretar la realitat, establir diàlegs 

interactius sobre fets i situacions, 

afavoreix la construcció de 

coneixements més significatius i cada 

vegada més complexos 

Amb l’emprenedoria s’afavoreix la construcció de coneixements 

significatius i també el compromís per implicar-se en projectes de 

millora. Tot allò que han estat aprenent cobra sentit. Explorar, 

preguntar, verificar hipòtesis, planificar i buscar alternatives 

esdevenen una constant quan cal  tirar endavant un projecte que 

implica al grup de forma semblant. 

Aprendre a conviure i habitar el món Com la treballem? 

La conscienciació per la pertinença 

social i comunitària, el respecte per la 

diversitat, el desenvolupament 

d’habilitats socials, el funcionament 

participatiu de la institució escolar, el 

treball en equip, la gestió positiva dels 

conflictes, el desenvolupament de 

projectes en comú, afavoreixen la 

cohesió social i la formació de 

persones compromeses i solidàries 

El treball en una empresa comuna que necessita de totes les 

habilitats de tots els alumnes del grup conjuntament amb que una 

part de la finalitat de l’empresa sigui destinada a una ONG 

promou el desenvolupament d’aquestes actituds. 

 

El contacte de treball amb altres membres que no pertanyen a la 

nostra família i que poden pensar d’una manera molt divergent a 

la nostra i a la del nostre grup més proper ens ajuda a entendre i a 

permeabilitzar molt més la nostra actitud i les nostres concepcions 

de la realitat. 

7. Estructura del projecte d’emprenedoria, diferents fases. 

Malgrat que hi ha un cert sentit cronològic a les fases, algunes d’elles són 

simultànies a d’altres i en nombrosos moments són simultànies. 

 Primera fase. La constitució de l’empresa. Amb el suport i l’ajuda de la 

Regidoria de Promoció Econòmica els alumnes realitzen les reunions 

necessàries per a constituir-se com a cooperativa escolar, decidint el nom 

de la seva empresa, el capital inicial que aporten cadascun dels membres, 

un equip directiu que representi –no mana, representa- l’empresa ,el 

redactat d’uns estatuts i l’acta de constitució que marqui les normes a 

seguir. En aquesta fase es fan les gestions administratives corresponents per 

legalitzar la cooperativa i donar-la d’alta a l’oficina corresponent de 

l’ajuntament. 

En el nostre cas i després de diverses propostes va sorgir la idea de fer 

una empresa dedicada a la confecció i venda d’objectes realitzats 

amb ciment. 



PREMI ENSENYAMENT 
FUNDACIÓ CERCLE D’ECONOMIA 2018 

 

9 

 

Es va decidir que l’empresa s’anomenaria “El cinquè pot” i que el capital inicial 

consistiria en una aportació de 6€ per soci, fent un total de 120€. 

S’ha decidit que de l’import final que es recapti aquest es repartirà de la 

següent manera: 

o Recuperar l’aportació inicial de capital 

o Dedicar un 10% del benefici a una ONG local 

o Amb la resta de beneficis buscar una activitat de lleure per a fer 

tots junts. 

 

 Segona fase. Constitució i organització de competències. 

L’organigrama de l’empresa ha quedat establert de  la següent 

manera:  

o Representació: presidenta, secretària i tresorera amb els seus sots 

corresponents i que són qui formen l’Equip de representació i de 

més responsabilitat. 

o L’equip d’estudi de mercat. S’està iniciant un estudi de  mercat 

per a saber si hi ha gent interessada en la compra del  nostre 

producte i per saber a quin preu podríem vendre.  

o La imatge corporativa. Cal crear la imatge corporativa de 

l’empresa. Els alumnes i les alumnes dissenyen un logo que ha 

d’estar relacionat amb la seva idea de negoci i dissenyar la 

papereria d’aquest –etiquetatge de peces, imatge externa, ...). 

 Tercera fase. Creació de la imatge d’empresa. La nostra imatge 

corporativa és aquesta d’aquí a continuació. Durant la fase 

d’informació sobre què era l’emprenedoria vàrem conèixer un jove 

emprenedor del poble, especialitzat en imatge d’empresa i logo  -

Wancora, Gerard Casero- que ens ha revisat la fase final del disseny i 

ens ha aconsellat sobre diversos aspectes de la nostra imatge que han 

estat molt valuosos. També hem comptat amb el suport de la mare 

d’unes alumnes del curs, la Pilar Anglarill que és professora de dibuix del 

departament d’arts Visuals de la Universitat de Barcelona. 

 Quarta fase. Disseny i fabricació dels objectes. Després de realitzar 

diverses maquetes i d’haver sospesat les dificultats de realització es 

decideix fabricar uns models concrets i fer-ne una tirada relativament 

llarga i també fer elements més complexes i vendre’ls com a peces 

exclusives. Prèviament s’hauran calculat les despeses de fabricació i el 

marge de benefici. 
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 Cinquena fase. Venda del producte. A mitjans de maig s’organitza una 

fira dedicada als comerços i empreses del poble a la que nosaltres hi 

participem. Els nois i les noies de la cooperativa sortiran a un mercat 

municipal a presentar els seus productes i a desenvolupar-se amb 

diners. Haurà calgut que prèviament s’hagi reflexionat, de nou en grup, 

sobre la decoració de la parada, les etiquetes dels preus i l’organització 

de l’equip de treball. 

 Sisena fase. Caldrà finalment recuperar la inversió inicial, realitzar el 

lliurament a l’ONG que s’hagi triat i amb els beneficis restants realitzar 

l’activitat de lleure que s’hagi planificat. 

8. Valoració dels resultats i conclusions. 

S’han fet en un inici diverses maquetes de possibles productes que s’ha 

provat si érem capaços de de fer-los, quina seria la previsible producció i 

quins objectes són tècnicament complexos i n’hem de limitar la producció. 

L’activitat va ser pensada pel Departament de Publicitat de l’empresa i 

estava destinada a fer conèixer en l’entorn més proper el que eren les 

pinyates, veure’n l’acceptació que tenien i valorar l’esforç en temps i 

material que portava fer una peça; aquests dos darrers aspectes van ser 

idea del Departament Econòmic. 

Conclusions 

Malgrat que encara és molt aviat per donar per acabat el Projecte, amb 

l’experiència del curs passat ,amb el camí endegat enguany i amb aquests 

primers mesos de feina, es pot pronosticar sense gaire marge d’error que les 

expectatives i l’assoliment dels objectius proposats seran tot un èxit, 

l’aprenentatge en tots els aspectes explicats ara ja ho és, la feina està feta, 

els falta coronar i que la venda sigui realitat, però per a nosaltres, els 

mestres implicats l’èxit està aconseguit. 


