
Ecosistema emprenedor

Repte Empresa
El repte empresa és un programa pedagògic i d’aprenentatge dirigit, on els 
equips participants han de donar resposta, mitjançant la metodologia 
Lean Startup, a un repte plantejat per una empresa de la comarca. 
Els joves emprenedors hauran de desenvolupar un producte/servei que 
doni resposta al repte plantejat per l’empresa, preparar un pla d’empresa 
que li serveixi de guia i realitzar les accions necessàries per llançar el 
producte al mercat.

Despertar les actituds, aptituds i coneixements emprenedors:
★ Desenvolupament de les competències personals relacionades amb 

l’autonomia i la presa de decisions, amb la reflexió i amb la 
responsabilitat.

★ La promoció de la creativitat amb propostes que propiciïn  
l’intercanvi de punts de vista, la generació de nous productes i el 
desenvolupament i transformació d’idees en actes. 

★ Treballar l'organització, la planificació i la gestió de projectes que 
provoquin canvis i innovacions en qualsevol entorn. 

Presentació del repte empresa

Objectius

Fitxa pedagògica

Estudiants de cicles de formació professional de la comarca d’Osona.
Grups de treball:  De 4 a 5 persones 
Limitat a 12 equips (60 persones)
S’acceptaran els equips per estricte ordre d’inscripció.

Públic
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Fitxa pedagògica

El mètode d’aprenentatge està basat en els principis de l’emprenedoria i la 
innovació. Concretament es treballarà amb la metodologia Lean Startup, 
basada en l’aprenentatge validat, l’experimentació i la interacció. 
El mètode s’estructura en 6 fases. 

Metodologia i estructura

★ Formació dels equips de treball  
a) Creeu equips de 5 persones.
b) Designeu un professor perquè tutoritzi el projecte 
c) Accediu a la web del projecte → www.empresaiformacio.com/
d) Ompliu el qüestionari d’inscripció (un per equip) 

★ Un cop confirmada la inscripció, l’equip de Creacció us donarà accés a 
una carpeta del Drive dotada de múltiples recursos de suport per a la 
resolució del repte i posarà a la vostra disposició un tècnic que us 
donarà suport digitalment i us ajudarà a treballar en totes les fases de 
resolució del repte, aportant els seus coneixements i la seva expertesa.

Inscriu-te al repte!

Fase 2

DESCOBRIMENT
Repte 

Empresa

Fase 1

KICK OFF 

Fase 3

PROPOSTA DE VALOR

Llançament del repte

Anàlisi del repte
Generació d’idees 

De la idea a l’oportunitat
Prioritzar les oportunitats

Establir una hipòtesis
Validar la hipòtesis

Redefinir la hipòtesis

Definir el segment de 
mercat 

Definir la proposta de 
valor

Fase 5

PROTOTIPAR

Premis

Fase 4

MODEL DE NEGOCI

Fase 6

COMUNICAR

Confecció del model de 
negoci i validació de la 

seva viabilitat
Construcció del prototip 

del producte o servei
El discurs de 
l’emprenedor

Presentació final

https://www.empresaiformacio.com/
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Calendari

Llançament del repte

Repte empresa: 
Presentació de la proposta de valor

Model de negoci i prototip    

Visita a Girbau

Octubre Sessió amb els docents d’emprenedoria (metodologia i eines)

Gener

Inscripció dels equips participants

Hipòtesis, arquetip i proposta de valor 

Guia de treball

Febrer

Març

Fase 4 (MODEL DE NEGOCI)

   Seguiment i contrast del model de negoci i prototip amb els 
tècnics d’emprenedoria

Abril

Premis Educaempren OsonaMaig

EIE: Creativitat i innovació per resoldre reptes

EIE: Elevator Pitch

Fase 5 (PROTOTIP)

Informació Girbau

Inscripció als premis Educaemprèn Osona

     Taller de formació a l’aula - Empren      Treball a l’aula: Ús de les eines facilitades     Taller per complementar

★ Pàgina web: www.empresaiformacio.com/
★ Email: info@creaccio.cat
★ Telèfon: 93 881 55 33 (8518) 

Dades de contacte

Fase 1 (KICK OFF)

Fase 3 (PROPOSTA DE VALOR )

Fase 2 (DESCOBRIMENT)

https://www.empresaiformacio.com/
mailto:info@creaccio.cat

