BASES DEL CONCURS PER A L’ATORGAMENT DELS
PREMIS E2 Escola d’Emprenedors, any 2020
1.- Objecte / presentació
En el marc del projecte “ Catalunya, escola d’emprenedors” de la Generalitat de Catalunya, els
Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida i GLOBALleida convoquen una nova edició dels
premis als millors projectes d’emprenedoria realitzats per alumnat i centres d’educació infantil
i primària, i secundària de les Terres de Lleida durant el curs 2019 – 2020.
Aquest concurs es fixa com a principal objectiu, incentivar la presentació d’idees i pràctiques
emprenedores que ajudin a fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat que cursa estudis
d’educació infantil i primària, ESO, batxillerat, programes pre-professionalitzadors i cicles
formatius de grau mitjà o superior a l’àmbit territorial de la demarcació de Lleida.

2.- Definició i finançament
Aquests premis tenen la naturalesa de subvenció en els termes previstos en la disposició
addicional cinquena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa
a la part finançada per l’Administració Pública.
L’acord de convocatòria determinarà la partida del pressupost del Consorci GLOBALLEIDA a la
que s’imputaran les despeses dels premis.

3.- Beneficiaris
Són destinataris d’aquests premis tots els centres, públics i privats, de les Terres de Lleida i el
seu alumnat que desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor i/o
contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses i que es
puguin incloure en alguna d’aquestes categories:
a) ESTUDIS ACADÈMICS (infantil i primària, ESO i Batxillerat)
b) ESTUDIS PROFESSIONALITZADORS (programes pre-professionalitzadors, CFGM i CFGS)
Els programes pre-professionalitzadors contemplen, entre altres:
o Programes de Formació i Inserció (PFI): Plans d'iniciació professional (PIP), Plans de
transició al treball (PTT) i Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP).
o Programa Noves Oportunitats.
o Itineraris Formatius Específics (IFE).
o Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Per tant, són destinataris d’aquests premis:
- Els centres d’educació infantil i primària i el seu alumnat que durant el curs acadèmic 2019 –
2020 desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor.
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- Els centres que porten a terme programes pre-professionalitzadors i el seu alumnat que
durant el curs acadèmic 2019 – 2020 desenvolupin programes educatius que promoguin
l’emprenedoria.
- L’alumnat matriculat en centres d’educació secundària obligatòria i/o post-obligatòria
(ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS) que durant el curs acadèmic 2019 – 2020 realitzin un treball o
projecte relacionat amb l’emprenedoria o la creació d’empreses.
Cada centre pot presentar un màxim de 3 projectes en cadascuna de les 6 categories (Infantil i
Primària, ESO, Batxillerat, Programes pre-professionalitzadors, Cicles formatius grau mitjà i
Cicles formatius grau superior).
La presentació de projectes en aquests premis es decidirà pels equips docents de cada centre
que valoraran quins projectes hi presenten en funció de si compleixen o no l’objecte d’aquesta
convocatòria.

4.- Requisits per a la presentació dels projectes
Els projectes es poden elaborar :
- A educació infantil i primària globalment com a projecte de centre, o bé, per grups de classe o
cicle.
- A programes pre-professionalitzadors globalment com a projecte de centre i/o per grups de
classe.
- A ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS a títol individual o en grups d’un màxim de 5 alumnes, sense
que cap alumne o alumna pugui participar en més d’un dels projectes presentats.
El projecte s’haurà de presentar en format paper i/o també una versió en un arxiu en format
PDF (.pdf) amb una extensió màxima de 50 fulls, i també s’haurà de lliurar un resum del
projecte en format digital (powerpoint, prezzi o video) per a realitzar, en cas que el projecte
presentat sigui premiat, una presentació oral d’un màxim de 5 minuts per projecte en el
decurs de l’acte de lliurament de premis.
En el projecte presentat caldrà indicar, segons el cas, el centre, l’alumne o grup d’alumnes que
han elaborat el projecte, el professorat tutor del projecte i el següent contingut segons es
tracti de:
Centres i alumnat d’educació infantil i primària
Els centres poden presentar descripció de pràctiques o projectes de centre relacionades amb
l’emprenedoria o la creació d’empreses, indicant objectius, orientacions metodològiques,
temporalització i resultats, o bé, projectes de grup de classe o cicle que interactuïn amb
l’entorn.
Alumnat d’ESO
Hauran de presentar un treball de síntesi relacionat amb la creació d’una empresa o el
desenvolupament d’un nou producte o servei que contempli com a mínim els següents
apartats:
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Producte o servei i descripció: nom comercial, característiques, caràcter innovador,
elaboració del producte, clients potencials, anàlisi de la competència, valors afegits
(responsabilitat social, mediambiental, etc.) i pla de viabilitat tècnica.
Pla de màrqueting: disseny del producte, marca, preu, distribució i publicitat.
Inversió i finançament.
Tipus d’empresa, dimensió, localització, equip promotor.
Recursos humans: organigrama, tipus de contractes.

Alumnat de Batxillerat
Hauran de presentar un treball de recerca relacionat amb l’emprenedoria i la creació
d’empreses.
Centres i alumnat de programes pre-professionalitzadors
Els centres poden presentar descripció de projectes de centre relacionats amb l’emprenedoria
o la creació d’empreses, indicant objectius, orientacions metodològiques, temporalització i
resultats.
També s’haurà d’indicar en què ha consistit el projecte d’emprenedoria ja sigui relacionat amb
el desenvolupament d’una empresa o d’un producte o servei que contempli com a mínim els
següents apartats:
 Tipus d’empresa: equip promotor, localització i forma jurídica.
 Descripció del producte o servei: nom comercial, característiques, caràcter innovador,
elaboració del producte, clients potencials, anàlisi de la competència, valors afegits
(responsabilitat social, mediambiental, etc.).
 Pla de màrqueting: disseny i prototip del producte, marca, logotip, preu, distribució i
publicitat.
 Inversió necessària per al seu desenvolupament i finançament.
Alumnat de Cicles Formatius de Grau mitjà o superior
Hauran de presentar un pla d’empresa que contingui com a mínim els apartats següents: el
resum executiu amb una descripció del model de negoci i de la seva proposta de valor, la
presentació dels membres del projecte, la descripció del producte o servei, el pla de
màrqueting i l’estudi de mercat, l’organització formal i els recursos humans i el pla de viabilitat
econòmica i financera.

5.- Categories de premis
S’estableixen els següents premis:
A) Centres i alumnat d’educació infantil i primària
A.1 Premi al millor projecte de centre.
A.2 Premi al projecte més interactiu amb l’entorn.
B) Alumnat d’ESO
B.1 Premi al millor treball de síntesi.
B.2 Premi a la idea més innovadora o creativa.
C) Alumnat de Batxillerat
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C.1 Premi al millor treball de recerca, relacionat amb l’emprenedoria i la creació
d’empresa.
C.2 Premi al treball de recerca amb més aplicabilitat al món de l’empresa.
D) Alumnat de programes pre-professionalitzadors
D.1 Premi a la millor idea emprenedora
D.2 Premi al millor projecte
E) Alumnat de cicles formatius de grau mitjà
E.1 Premi a la millor idea emprenedora
E.2 Premi al projecte més viable en el seu entorn
F) Alumnat de cicles formatius de grau superior
F.1 Premi a la millor idea emprenedora
F.2 Premi al projecte més viable en el seu entorn

6.- Documentació a presentar i lloc de presentació
6.1 La documentació a presentar per poder optar als premis és la següents:
a)
b)

c)
d)
e)

Sol·licitud, d’acord amb els impresos que es trobaran al web www.globalleida.org.
Acreditació d’estar matriculat l’alumnat participant (infantil, primària, ESO,
Batxillerat, programes pre-professionalitzadors i cicles formatius de grau mitjà i
superior) en algun dels centres educatius de les Terres de Lleida en el curs
acadèmic 2019 - 2020.
Projecte emprenedor en suport paper i una versió en arxiu en format PDF (.pdf)
Resum del projecte en format digital (powerpoint, prezzi o vídeo).
Autorització dels pares o tutors legals en cas d’alumnat menor de 14 anys.

6.2 Tota la documentació s’haurà de trametre al Registre General del Consorci GLOBALleida,
situat a l’Avinguda de Tortosa, núm. 2, 25005 de Lleida, des de l’endemà de la seva publicació i
fins a les 14.00h del dia 3 de juliol de 2020.

7.- Comissió de valoració
7.1 La Comissió de Valoració estarà formada pels membres següents:






Director dels Serveis Territorials de Lleida del departament d’Ensenyament, o persona
en qui delegui.
Conseller delegat del Consorci GLOBALleida, o persona en qui delegui.
Coordinador Territorial de Formació Professional, dels Serveis Territorials del
departament d’Ensenyament de Lleida, o persona en qui delegui
Coordinador Territorial de Serveis Educatius dels Serveis Territorials del departament
d’Ensenyament de Lleida , o persona en qui delegui.
Dos representants del departament Tècnic del Consorci GLOBALleida, o persones en
qui deleguin, i un dels dos també actuarà com a secretari de la Comissió.
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7.2 La Comissió valorarà els projectes presentats d’acord amb els criteris establerts en l’article
8 d’aquestes bases.
7.3 Els acords de la Comissió de Valoració s’adoptaran per majoria simple dels assistents.
7.4 La Comissió podrà declarar el concurs desert o alguna de les categories si cap proposta
resulta prou satisfactòria.
7.5 La Comissió, a més de designar els projectes guanyadors en cadascuna de les categories,
podrà fer una menció especial en cada categoria a un projecte amb la qualitat suficient
d’acord amb els criteris de valoració establerts en l’article 8 de les presents bases.

8.- Criteris de valoració dels projectes
La Comissió de valoració avaluarà els projectes presentats segons els criteris següents:
Centres i alumnat d’educació infantil i primària
Es valorarà en aquesta categoria el model pedagògic que inclogui la formació en competències
emprenedores i els indicadors de pràctica que recullin la identificació de les pròpies capacitats
per part de l’alumnat i l’organització, planificació i compromís aplicats per professorat i
alumnat. Concretament:
a) Qualitat del treball presentat. Fins a 2,5 punts.
b) Model pedagògic emprat amb descripció de les competències emprenedores
treballades i les àrees curriculars implicades. Fins a 2,5 punts.
c) Indicadors de pràctica que recullin les capacitats de l’alumnat, professorat i centre
educatiu. Fins a 2,5 punts.
d) Coherència en el plantejament de la metodologia utilitzada i els resultats obtinguts.
Fins a 2,5 punts.
Alumnat d’ESO
a) Qualitat del projecte presentat que ve determinada per dos factors: la coherència en el
plantejament de la idea de negoci i la idoneïtat per al seu ús. Fins a 1 punt.
b) Caràcter innovador del projecte. Desenvolupar un producte, servei, acció o objectiu
que sigui nou o modificar un d’existent, per aconseguir una millora social o econòmica
innovadora. Fins a 2 punts.
c) Viabilitat tècnica del projecte. Fins a 3 punts. Es ponderaran els següents aspectes:
Viabilitat tècnica del projecte
Nivell de maduració de la idea de negoci i coherència amb els criteris
de la categoria a què es presenta
Potencial de creixement de l'empresa i capacitat d'expansió
Capacitat d'implementació de la idea de negoci, oportunitat i
possibilitats reals de penetració en el mercat

PONDERACIÓ
1
1
1

d) Previsió de creació de llocs de treball. Es contemplarà el número de llocs de treball
directes que es crearan, així com la repercussió que es generarà en d’altres empreses,
col·laboradors, socis, etc. Fins a 2 punts.
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e) Adequació del projecte al territori. Es tindrà en compte l’aprofitament de recursos
endògens del territori de Lleida. Fins a 2 punts.
Alumnat de Batxillerat
a) L’originalitat i el caràcter innovador del treball de recerca i el plantejament d’objectius.
Fins a 2 punts.
b) El rigor i tractament científic i la capacitat de síntesi. Fins a 2 punts.
c) L’originalitat en la metodologia emprada i la seva adequació als objectius plantejats,
als continguts presentats i a l’estructura del treball de recerca. Fins a 3 punts.
d) La qualitat o fiabilitat de les fonts d’informació utilitzades i l’ús adequat d’aquestes
fonts. Fins a 1 punt.
e) Els aspectes formals en la presentació del treball, la correcció i l’ús adequat del
llenguatge. Fins a 2 punts.
Centres i alumnat de programes pre-professionalitzadors
Es valorarà en aquesta categoria el model pedagògic que inclogui la formació en competències
emprenedores i els indicadors de pràctica que recullin la identificació de les pròpies capacitats
per part de l’alumnat i l’organització, planificació i compromís aplicats. Fins a 2 punts.
I concretament del projecte d’emprenedoria es valorarà:
a) Els aspectes formals en la presentació del treball, la correcció i l’ús adequat del llenguatge.
Fins a 2 punts.
b) Qualitat del treball presentat, que ve determinada per dos factors: la coherència en el
plantejament de l’empresa i la idea de negoci i la idoneïtat per al seu ús. Fins a 2 punts.
c) Caràcter innovador del nou producte o servei. Desenvolupar un producte, servei, acció o
objectiu que sigui nou o modificar un d’existent, per aconseguir una millora social o
econòmica innovadora. Fins a 2 punts.
d) Adequació del nou producte o servei al territori. Es tindrà en compte l’aprofitament de
recursos endògens del territori de Lleida. Fins a 2 punts.
Alumnat de Cicles Formatius de Grau mitjà o superior
a) Qualitat del projecte presentat. La qualitat d’un projecte ve determinada per dos
factors: la coherència en el plantejament de la idea de negoci i la idoneïtat per al seu
ús (que el projecte que es planteja es pugui utilitzar i/o consumir). Fins a 1 punt.
b) Caràcter innovador del projecte. Desenvolupar un producte, servei, acció o objectiu
que sigui nou o modificar-ne un d’existent, per aconseguir una millora social o
econòmica innovadora. Fins a 2 punts.
c) Viabilitat tècnico-econòmica del projecte. Fins a 3 punts. Es ponderaran els següents
aspectes:
Viabilitat tècnico-econòmica del projecte
Nivell de maduració de la idea de negoci i coherència amb els criteris
de la categoria a què es presenta
Potencial de creixement de l’empresa i capacitat d’expansió
Capacitat d’implementació de la idea de negoci, oportunitat i
possibilitats reals de penetració en el mercat
Viabilitat econòmica i financera

PONDERACIÓ
0,75
0,75
0,75
0,75
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d) Previsió de creació de llocs de treball. Es contemplarà el número de llocs de treball
directes que es crearan, així com la repercussió que es generarà en d’altres empreses,
col·laboradors, socis, etc. Fins a 2 punts.
e) Adequació del projecte al territori. Es tindrà en compte l’aprofitament de recursos
endògens del territori de Lleida. Fins a 2 punts.

9.- Premis
9.1 S’atorgaran els premis següents:
a) Centres i alumnat d’educació infantil i primària
a. Premi al millor projecte de centre: material informàtic valorat en 500€ per al
centre.
b. Premi al projecte més interactiu amb l’entorn: material informàtic valorat en
500€ per al centre.
b) Alumnat d’ESO
a. Premi al millor treball de síntesi: material informàtic valorat en 500€ per
l’alumnat participant.
b. Premi a la idea més innovadora o creativa: material informàtic valorat en 500€
per l’alumnat participant.
c) Alumnat de Batxillerat
a. Premi al millor treball de recerca, relacionat amb l’emprenedoria i la creació
d’empresa: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat participant.
b. Premi al projecte amb més aplicabilitat al món de l’empresa: material
informàtic valorat en 500€ per l’alumnat participant.
d) Alumnat de programes pre-professionalitzadors
a. Premi a la millor idea emprenedora: material informàtic valorat en 500€ per
l’alumnat participant.
b. Premi al millor projecte: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat
participant.
e) Alumnat cicle formatiu de grau mitjà
a. Premi a la millor idea: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat
participant.
b. Premi al projecte més viable: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat
participant.
f) Alumnat cicle formatiu de grau superior
a. Premi a la millor idea: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat
participant.
b. Premi al projecte més viable: material informàtic valorat en 500€ per l’alumnat
participant.
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Si alguna de les categories queda deserta, l’import del premi corresponent a aquella categoria
es podrà repartir, a parts iguals, entre la o les mencions especials d’altres categories que la
comissió de valoració hagi atorgat, si és el cas.

Premi al centre educatiu: Distintiu de reconeixement (diploma) que es lliurarà als centres
educatius que el seu projecte de centre o els seus alumnes hagin estat premiats en alguna de
les categories anteriors.
9.2 A més dels premis establerts en l’apartat anterior, els projectes guanyadors en cadascuna
de les categories tindran dret a participar, si s’escau, en la final catalana convocada pel
departament d’Ensenyament per a les corresponents categories. Els presents premis són
compatibles amb altres ajuts.
9.3 L’acte de lliurament dels premis se celebrarà en el lloc i la data que anunciïn els
organitzadors i que es donarà a conèixer amb antelació. Durant l’acte els guardonats faran una
exposició oral dels seus projectes en format audiovisual (powerpoint, prezzi o video) durant un
màxim de 5 minuts per projecte.

10.- Convocatòria i resolució dels premis
La convocatòria dels premis es farà per resolució del Conseller delegat del Consorci
GLOBALleida i serà publica en el Butlletí Oficial de la Província a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
L’atorgament dels premis es farà per resolució del Conseller delegat del Consorci GLOBALleida,
en el termini de 4 mesos, des de la data finalització del termini de presentació establert en la
convocatòria i seguint amb l’acord de la comissió de valoració dels premis.
L’òrgan competent per a la instrucció i la resolució del procediment serà el Conseller delegat
del Consorci GLOBALleida.

11.- Propietat intel·lectual projectes presentats
Els treballs no es podran utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l’autor o autors.
No obstant això, les persones participants atorguen de forma expressa el seu consentiment
explícit per a l’ús i distribució de sinopsi o material divulgatiu dels treballs presentats en aquest
concurs tant per als fins de l’organització i la celebració del concurs com als audiovisuals,
presents o futurs, que consideri adequat GLOBALleida.
La propietat intel·lectual dels projectes presentats és de les persones participants.
GLOBALleida gaudirà del dret d’explotació dels treballs, de les facultats de reproducció, difusió
i comunicació pública dels mateixos, prèvia autorització dels autors i/o autores.
Els projectes han de ser originals. En el supòsit de que la Comissió de Valoració detecti plagi, el
projecte quedarà exclòs del concurs; en tot cas, la responsabilitat serà de la persona o
persones que hagin presentat el projecte.
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12.- Protecció de dades
Les dades personals que es facilitin al Consorci GLOBALleida, seran objecte de tractament
automatitzat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals, i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat del
Consorci GLOBALleida, amb l’exclusiva finalitat de la gestió d’aquests premis.
Les dades personals que el centre facilita a GLOBALleida han estat recollides sota el
consentiment dels afectats, i en el cas dels menors de 14 anys, amb el consentiment del pare,
mare o tutor legal. A més, han autoritzat de forma explícita la publicació d’imatges personals i
també la cessió de les dades a altres entitats exclusivament amb finalitats relacionades amb
l’àmbit educatiu.
La facilitació de les dades suposarà la plena conformitat de les bases i condicions d’atorgament
dels premis.
Es podrà procedir a la publicació de les dades de les persones que hi participen a la web del
Consorci GLOBALleida, amb l’objecte de difondre i promoure els premis.
Amb la finalitat de mantenir les dades de les persones que hi participen actualitzades en tot
moment, i de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que els atorga
la legislació vigent, les persones interessades podran adreçar-se al Consorci GLOBALleida.
Podeu consultar la política de privacitat
http://www.globalleida.org/politicaprivacitat/

de

GLOBALleida

en

aquest

enllaç:

13- Interpretació de les Bases
Correspon al Conseller delegat del Consorci GLOBALleida la interpretació i el desenvolupament
de les presents bases.

14.- Normativa supletòria
En tot allò que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació les bases generals
d’atorgaments de subvencions del Consorci GLOBALleida, la Llei General de Subvencions
38/2003, de 17 de novembre i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei abans indicada.
Firmado digitalmente
43721167F
por 43721167F ORIOL
ORIOL ORÓ (R: ORÓ (R: Q2500449J)
Fecha: 2020.05.12
Q2500449J) 18:14:38 +02'00'

Oriol Oró Trilla
Conseller Delegat
Lleida, 4 de maig de 2020
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DILIGÈNCIA
Per fer constar que s’informa favorablement aquesta proposta de bases
Firmado

CPISR-1 digitalmente
por CPISR-1 C
C Ramón Ramón Bernaus
Bernaus Abellana
Fecha:
Abellana 2020.05.13
09:36:50 +02'00'
Ramon Bernaus i Abellana
Secretari General
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