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CULTURA EMPRENEDORA A PRIMÀRIA 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 
 

DATA INICI:  
Curs 2009-2010  

El projecte comença al setembre, amb l’inici del curs escolar, i es desenvolupa durant tot el 

curs acadèmic. 
 

OBJECTIU:  
L’objectiu principal del projecte és convertir l’infant en un subjecte actiu perquè desenvolupi 

les pròpies idees, generi possibilitats per resoldre problemes i prengui decisions, ajudant-lo, 

així, a agafar el timó de la seva vida. 
 

DESCRIPCIÓ:  
El projecte Cultura emprenedora a primària s’adreça a tot l’alumnat de primària del municipi. 

Es tracta d’una iniciativa on les emocions i les habilitats personals són el centre del projecte i 
que permet l’alumnat gaudir de l’experiència convidant-los a valorar l’error com una oportunitat 

d’aprenentatge. Tot plegat en el marc de treball d’una sèrie de valors associats a 

l’emprenedoria: la confiança, la creativitat, l’entusiasme, la solidaritat, el treball en equip, la 
humilitat, l’audàcia, la constància, la seducció, el seny i la competència.  

 
L’activitat s’inicia amb una formació adreçada al professorat de nova incorporació al projecte 

que ofereix les eines necessàries per treballar el projecte a l’aula. 

 
Durant el curs, des de l’IMET s’ofereix acompanyament i tutorització als diferents projectes per 

tal de donar suport a tots els grups, a més de diferents tallers gratuïts a l’aula que permeten 
treballar la creativitat, la comunicació, la publicitat o la solidaritat. Les escoles també poden 

gaudir de visites de persones emprenedores de la ciutat amb l’objectiu d’apropar experiències 
reals a l’alumnat i trencar, així, alguns mites i estereotips associats a perseguir els propis 

somnis.  

 
El projecte té el seu punt culminant al tercer trimestre del curs escolar, amb la celebració del 

Mercat de Joves Emprenedors a la plaça de la Vila i l’acte de cloenda a l’auditori Eduard Toldrà.  
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 
 
Parlem d’un projecte consolidat en l’espai educatiu del municipi. Un projecte en el que algunes 
escoles poden presumir d’un bagatge important que els permet aplicar, de manera autònoma 
i en base a l’experiència adquirida, els tallers que des del projecte els proposem cada any. Això 
implica que el projecte l’han fet seu, que el professorat, l’element clau en qualsevol programa 
educatiu, valora positivament la base metodològica que els proposem des del projecte.  
 
I és que la majoria d’escoles organitzen durant el curs, des de fa molt de temps, activitats per 
recaptar diners per ajudar a les famílies a finançar els viatges de final de curs o destinar 
aquests ingressos a causes solidàries. El projecte Cultura emprenedora a primària, però, els 
ofereix a totes aquestes escoles un marc comú amb un contingut en valors per posar de relleu 
aquesta tasca i treballar aquestes accions en format de competències i habilitats. 

 

 
INDICADORS - RESULTATS 

 

 

Curs N. Escoles N. Aules N. Alumnes 

2009-2010 3 6 129 

2010-2011 5 22 478 

2011-2012 7 21 488 

2012-2013 6 14 347 

2013-2014 9 23 558 

2014-2015 11 37 890 

2015-2016 10 23 566 

2016-2017 9 21 530 

2017-2018 9 21 532 

 
Cada curs, un cop finalitzat el projecte, es proposa al professorat de les escoles participants 

que emplenin una enquesta per valorar el projecte tant en la seva globalitat com en les diferents 

accions que en formen part, obtenint, així, indicadors i propostes de millora que són estudiades 
i analitzades per avaluar la seva possible incorporació i viabilitat. Els resultats obtinguts fins 

l’actualitat són molt satisfactoris.  
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

 
 

http://culturaemprenedora.imet.cat/  

http://www.imet.cat/index.php?page=cultura-emprenedora  
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