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5 · Dinàmiques

6 · Resultats

20 min

20 min

15 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Presentar l’activitat de l’emprenedor com a resposta 
a un problema/necessitat.

Comprendre que tots tenim les capacitats necessàries 
per emprendre.

Disposes de cinc exemples diferents, cadascun corresponent a un cas 
d’emprenedoria/innovació basat en un concepte clau diferent.
Pots utilitzar un únic cas per fer un debat general a classe o bé dividir els 
alumnes en cinc grups i que cadascun d’ells treballi un cas diferent per 
identificar-ne els conceptes clau.

L’activitat “Les teves capacitats per emprendre” es desenvolupa individualment.
Pretén posar de manifest que tots tenim capacitats que ens permeten 
emprendre encara que no en siguem plenament conscients. Important: els 
resultats d’aquesta activitat s’utilitzaran posteriorment a la sessió 5.

Presentació del projecte. Es disposa de la taula de planificació del procés 
(PLAN.pdf) per poder fer el seguiment dels avenços. 

Preparació del treball de camp, consistent a identificar exemples d’actitud 
emprenedora a l’entorn més proper als alumnes.

Cas

Nespresso Aprendre dels errors

Aprofitar el que ja saps o fas bé

Superar les dificultats

Canviar les organitzacions des de dins

Dinamitzar el teu territori

Richard Turere

Post-it

Energy Panel

Lékué

Concepte clau

- 5 fitxes d’exemples (S1A.pdf)

- 1 fitxa “Les teves capacitats per emprendre” per alumne (S1B.pdf)

- Taula de planificació del procés (PLAN.pdf)

20 min20 min

15 min

Resultats Exemples

Dinàmiques
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Guia didàctica del professor

EMPRENDRE: UNA QÜESTIÓ DE PROBLEMES I CAPACITATS

Mòdul 1

Sessió 1

Què és

Operativa

20 min

Objectiu

Cinc exemples d’emprenedors. En cadascun dels casos, l’actitud 
emprenedora ha sorgit com a resposta a una necessitat o 
oportunitat diferent.

Posar de manifest que l’actitud emprenedora consisteix a passar a l’acció quan 
s’identifica la possibilitat de millorar la realitat. Conscienciar, per tant, que 
no es tracta únicament d’una condició que només hagi de desembocar o ser 
aprofitada en un projecte empresarial, sinó d’una actitud personal que pot tenir 
també un altre tipus d’objectius.Cas

Nespresso Aprendre dels errors

Aprofitar el que ja saps o fas bé

Superar les dificultats

Canviar les organitzacions des de dins

Dinamitzar el teu territori

Richard Turere

Post-it

Energy Panel

Lékué

Concepte clau

Material:

- 5 fitxes d’exemples (S1A.pdf)

Disposes de les fitxes d’exemples d’aquesta sessió. Les pots fer servir com a suport 
a la teva presentació o bé pots imprimir-les i treballar-hi dividint els alumnes en 
cinc grups, un per cada cas i fitxa. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor / Exemples d’emprenedoria

APROFITA EL QUE JA SAPS O FAS BÉ
Emprendre a partir del que ja sabem, d’alguna cosa en què 

som experts i que ja fem especialment bé.

Es pot ser emprenedor i innovador sense haver d’adquirir un coneixement o una habilitat nous 
o especialment originals.

Moltes empreses i iniciatives innovadores i d’èxit s’han basat en el coneixement i l’experiència 
que els seus impulsors ja tenien abans d’engegar una nova idea.

En aquests casos, no hem de buscar l’originalitat i la innovació en el que sabem fer, sinó en el 
que fem amb el que sabem fer. Per exemple, podem ser innovadors…

- Trobant nous usos per a un determinat producte o material.

- Fabricant aquest mateix producte però de manera diferent (de forma més econòmica, 
ràpida, ecològica, etc.).

- Intentant vendre-ho a nous tipus de clients, o a través de nous canals, etc. 

CONCEPTES CLAU

Mòdul 1

Sessió 1

Lékué és una empresa de la Llagosta (Barcelona) amb diverses dècades d’història. 
Des dels seus inicis, l’empresa va basar la seva activitat en el coneixement sobre el 
tractament i la manipulació del cautxú i la silicona per a la fabricació de diferents tipus 
de productes com, per exemple, casquets o glaçoneres.

Però a principis de la dècada del 2000, l’empresa passava per un moment molt difícil. 
Fabricava principalment per a altres marques i de forma poc diferenciada respecte 
a una competència cada vegada més gran, entre la qual hi havia fabricants asiàtics 
capaços de fer el mateix a un preu més barat.

L’any 2005 va suposar un veritable canvi d’orientació quan un nou equip directiu 
va decidir apostar per l’ús de la silicona per a la creació d’estris de cuina diferents 
i originals. Van contractar diversos dissenyadors i van donar molta importància a 
la creativitat a l’hora de pensar en nous productes, com ara aparells per esprémer 
llimones, fundes per a entrepans, motlles per a rebosteria, protectors per a 
l’aigüera, etc.

Aquests dissenyadors van trobar noves solucions pràctiques per a usos i necessitats 
diàries de la feina a la cuina. Van començar a fer servir colors brillants i cridaners que 
ningú no havia utilitzat abans en aquest tipus de productes. Es van invertir esforços 
a comunicar que la silicona es podia fer servir sense problemes en un forn o al 
microones. També van haver de demostrar que aquests productes permetien cuinar 
de forma més ràpida, senzilla i sana, connectant d’aquesta manera amb demandes 
creixents entre les generacions més joves: menys temps per cuinar, menys experiència 
o pràctica a la cuina i voler menjar de forma més saludable.

Sense deixar de fer el que Lékué ja sabia fer (objectes de silicona), l’empresa ha 
aconseguit en pocs anys convertir-se en líder mundial en el seu camp, distribuint els 
seus productes a més de quaranta països dels cinc continents.

Lékué - Una aposta d’èxit pel disseny i la creativitat
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CONCEPTES CLAU

Guia didàctica del professor / Exemples d’emprenedoria
Mòdul 1

Sessió 1

EMPRENDRE ÉS SUPERAR DIFICULTATS
L’emprenedoria és més una actitud que no pas una habilitat. Per això per a l’emprenedor no existeixen 
barreres per adoptar una actitud innovadora i proactiva, fins i tot en els contextos més adversos.

Richard Turere és un nen massai que no tenia més de vuit anys quan va decidir trobar 
una solució a un problema que afectava el seu poblat, contigu a un dels parcs naturals 
del seu país, Kenya. En algunes ocasions, els lleons que viuen en llibertat en aquest parc 
creuaven a la nit els seus límits per atacar les vaques, que suposen un recurs vital per 
a la subsistència de la família de Richard i dels seus veïns. L’única solució que se’ls va 
ocórrer als adults va ser la de matar els lleons.

Però en Richard va decidir provar altres alternatives. Ell havia observat que als lleons 
no els agradava el foc i procuraven no apropar-s’hi. Així que va provar de col·locar 
diverses torxes al voltant de l’estable familiar. Al principi aquesta idea va semblar que 
funcionava, però després els lleons van comprovar que aquestes torxes no es movien i 
van entendre que no els causarien cap dany.

En Richard va deduir que potser els lleons no tenien por del foc, sinó del que els podien 
fer els homes que hi havia normalment a prop d’aquest foc. Així que va buscar una 

solució que suposés una combinació de llum i moviment. Va decidir col·locar a la tanca 
de l’estable diversos llums connectats a una vella bateria alimentada durant el dia per 
un panell solar. El jove inventor va construir un sistema que apagava i encenia els llums 
cada pocs segons de forma automàtica, per crear un efecte que feia creure als lleons 
que algú vigilava l’estable tota la nit movent-se amb una llanterna.

La idea va tenir tant d’èxit que aviat la resta dels veïns li van demanar d’instal·lar als seus 
estables un sistema similar. Avui, sistemes semblants estan sent utilitzats arreu de Kenya 
per espantar també lleopards o elefants a les poblacions properes als diferents parcs 
nacionals del país.

En Richard no es va aturar ni es va rendir pels primers intents fallits ni per la dificultat 
per trobar en un petit poble africà els materials que necessitava, utilitzant per crear el 
seu sistema deixalles d’abocadors i vells vehicles abandonats.

Richard Turere - El nen massai que va signar la pau amb els lleons

L’emprenedor no espera per posar la seva idea en marxa que es donin les condicions òptimes 
o perfectes. 

Moltes iniciatives emprenedores a qualsevol escala, des de petites iniciatives personals fins a 
grans reptes empresarials, han prosperat amb èxit malgrat trobar-se inicialment amb tot tipus 
de dificultats i barreres. 

L’actitud emprenedora es caracteritza per l’obstinació per salvar els obstacles i solucionar 
problemes en lloc de fer de les dificultats una raó per no actuar o per desmoralitzar-se.
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Guia didàctica del professor / Exemples d’emprenedoria

EMPRENDRE DES DE DINS LES EMPRESES I ORgANITzACIONS
Es coneixen amb el nom d’intraemprenedors aquelles persones que adopten una actitud innovadora 

i emprenedora en la feina que desenvolupen dins una empresa o organització.

Avui tothom sap que els Post-it són molt pràctics. Però al principi l’ús d’aquests 
petits quadrats de paper de colors cridaners i amb una banda adhesiva no va 
resultar tan obvi per a tothom. De fet, aquest invent es va convertir en realitat 
gràcies a la constància i tenacitat d’Art Fry, un dels més de vuitanta mil empleats 
de la multinacional 3M, que va haver de ser enginyós per lluitar contra les opinions 
d’alguns caps que van arribar a considerar la idea poc útil, massa arriscada i amb 
poques probabilitats d’èxit.

I és que el naixement dels Post-it va requerir no tan sols trobar-ne primer l’ús 
més adequat, sinó també aconseguir convèncer la direcció de la multinacional 
que el producte tindria compradors. De fet, Fry, membre d’un dels molts equips 
d’investigació de l’empresa, no va ser ni tan sols el descobridor de l’adhesiu utilitzat 
en els Post-it. Un altre company va ser qui va aconseguir una cola prou forta per 
adherir-se a les superfícies però que després es podia desenganxar amb facilitat.

El descobriment havia estat descartat per l’empresa perquè no tenia gaire clar quina 
utilitat li podia donar. Però Art Fry va recordar aquesta idea en comprovar frustrat 
la freqüència amb què li queien al terra els diferents punts de lectura que utilitzava 
als seus llibres. Fry va treballar utilitzant aquesta cola en petits trossos de paper, 
investigant la quantitat i la manera d’aplicació més adequades per a l’adhesiu.

També aquesta idea va ser descartada per l’equip directiu de 3M, en considerar que 
el producte no tindria demanda. Però Fry no es va rendir i va idear una estratègia per 
demostrar el valor del seu descobriment: va regalar blocs de Post-it a les secretàries 
de l’equip directiu de l’empresa, ensenyant-los els usos que podien donar-los en les 
comunicacions amb els seus caps. Quan aquest ús s’havia convertit en habitual, Fry va 
deixar de subministrar-los, i això va fer que la demanda de les secretàries fes veure als 
seus caps la conveniència de comercialitzar els Post-it.

Art Fry i els Post-it - La història d’èxit d’una cola que no enganxava bé

Per ser emprenedor no és necessari muntar una empresa pròpia, ni tampoc una empresa 
pròpia és l’únic àmbit en què es pot desenvolupar una actitud emprenedora. 

Les empreses necessiten cada vegada més tenir entre els seus empleats “intraemprenedors”, 
persones creatives, inquietes i curioses, amb noves idees i ganes de millorar la manera de fer 
les coses en cada organització, encara que sigui anant en contra de com s’han fet aquestes 
coses fins ara. 

Aquest tipus de persones són ideals per desenvolupar nous productes, engegar nous locals o 
oficines, participar en nous projectes de l’empresa, etc. 

CONCEPTES CLAU
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EMPRENDRE AL PROPI TERRITORI
Malgrat els avantatges que potser podrien trobar en altres llocs, molts emprenedors decideixen promoure 
una iniciativa empresarial sense abandonar el territori en què han crescut, i oferir així al seu entorn social 
els beneficis derivats de l’emprenedoria. 

Abans de crear la seva empresa, Antonio Marín, com molts dels seus paisans al seu 
poble natal, Lucena (Còrdova), s’havia dedicat professionalment al món de la fabricació 
de mobles. Segons ha confessat en alguna ocasió, en la decisió de deixar la seva feina 
anterior i fundar Energy Panel va tenir molt de pes la notícia que un dia li va donar 
la seva filla anunciant-li que seria avi. L’Antonio va pensar llavors que la seva nova 
empresa, dedicada al disseny, la fabricació, la instal·lació i el manteniment de sistemes 
de calefacció basats en l’ús de l’energia solar, hauria de tenir entre els seus objectius 
el de col·laborar a crear un món millor per al seu nét.

És probable que d’aquest desig provingui en part la inquietud ecològica de l’Antonio 
per ser capaç de crear sistemes de calefacció cada vegada més eficients a l’hora 
d’aprofitar energies netes i sostenibles. Però també d’aquest desig per al futur del seu 
nét va néixer segurament la ferma decisió d’emprendre sense que hagués de deixar la 
seva Lucena natal.

Energy Panel té la seva seu i fàbrica en aquesta població de poc més de quaranta mil 
habitants i situada al centre geogràfic d’Andalusia. Això suposa potser no disposar dels 
avantatges d’una gran ciutat, com la proximitat a grans vies de comunicació, accés a un 
altre tipus d’infraestructures o teòrics elements d’atracció dels professionals requerits. 
I, no obstant això, totes aquestes teòriques barreres no han suposat cap impediment 
perquè avui Energy Panel exporti els seus productes a més de disset països, inclosos 
mercats tan allunyats com Austràlia. A més, la forta aposta d’Energy Panel per la recerca 
(el 50% del pressupost de la companyia) fa que part dels llocs de treball creats per 
l’empresa a Lucena siguin per a professionals altament qualificats. 

Energy Panel - Exportant als cinc continents des de Lucena (Còrdova)

En l’àmbit rural o des d’una població petita o mitjana, emprendre localment significa també 
afegir un avantatge més al fet de convertir-se en emprenedor: la possibilitat de guanyar-se 
la vida al territori en què s’ha nascut o crescut, prop de les persones i paisatges que més 
estimem. 

Les millores en infraestructures de transport creades durant els últims anys i la revolució que 
suposa internet com a mitjà de comunicació d’àmbit global escurcen avui les distàncies entre 
grans ciutats i petites poblacions a l’hora de poder oferir productes i serveis a escala global.

CONCEPTES CLAU
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Guia didàctica del professor / Exemples d’emprenedoria

EMPRENDRE APRENENT DELS ERRORS
La por al fracàs suposa una de les principals barreres per a l’emprenedoria. No obstant això,

 el veritable emprenedor sap que és difícil no cometre errors i que qualsevol equivocació suposa 
una oportunitat per aprendre a fer les coses millor la propera vegada.

Nespresso s’ha convertit durant els últims anys en un dels productes de més èxit de la 
història de la multinacional Nestlé. Amb unes vendes anuals per sobre dels mil milions de 
dòlars i unes dotze mil botigues en més de trenta-cinc països, aquest cas s’estudia avui 
en escoles de negoci d’arreu del món.

No obstant això, la forma en què Nespresso es va convertir en un producte d’èxit és molt 
diferent a la primera manera com va ser pensat i llançat al mercat. De fet, per arribar 
al Nespresso tal com el coneixem avui van haver de passar més de vint anys, durant els 
quals es van provar diferents estratègies i es van haver de superar problemes de tot tipus.

En primer lloc, la idea de desenvolupar una càpsula per tassa de cafè no va néixer 
a Nestlé, sinó en un dels seus competidors. La companyia va comprar-ne la patent i 
va pensar a vendre una màquina que fes els cafès expressos amb la mateixa qualitat 
que en una cafeteria. La idea no va agradar a molts dels membres de Nestlé, ja que 
l’empresa estava acostumada a vendre aliments però no maquinària. Per superar aquests 
problemes, l’any 1986 es va haver de crear una empresa i marca a part de Nestlé. Així va 
néixer el nom de Nespresso.

Com que van pensar que la màquina seria massa cara per als consumidors particulars, 
durant els primers anys Nespresso només es venia a empreses. La idea era que aquestes 
poguessin oferir als seus empleats la possibilitat de prendre un bon cafè sense haver 
de sortir a beure’l en un bar. Però aquesta estratègia no va acabar de funcionar i molt 
poques empreses van comprar l’invent.

Màquines i càpsules es van perfeccionar durant una dècada, i van aconseguir fer-les una 
mica més barates. Aleshores es va començar a pensar a vendre-les a particulars. Tampoc 
durant els primers anys no va acabar de funcionar aquesta idea, fins que finalment, 
l’any 2000, Nespresso es va convertir en un fenomen gràcies a una estratègia que va 
combinar vendre les màquines més barates a canvi d’obtenir el benefici de la venda 
de les càpsules, juntament amb l’exclusivitat i la idea de club que ofereix una xarxa de 
botigues pròpies en què només es ven aquest producte.

Nespresso - Una idea que va trigar vint anys a tenir èxit

Hi ha molt poques coses que surtin bé a la primera, ni sempre surten com s’havien pensat 
o planejat. La millor manera de sobreposar-se als errors i evitar que afectin la motivació és 
ser conscient per endavant que difícilment es pot materialitzar una idea o engegar-se una 
iniciativa sense cometre errors en el camí. 

Equivocar-se té un paper important en l’emprenedoria. Fallar és positiu si serveix per aprendre 
i rectificar. L’emprenedor aprèn de l’experiència molt més que de la teoria.

Fallar és una oportunitat per tornar-ho a intentar fent-ho millor. Moltes idees, empreses i 
iniciatives de tot tipus han arribat a tenir èxit després d’haver fracassat en un primer intent. 
Edison va necessitar gairebé mil experiments fallits per inventar la bombeta.

CONCEPTES CLAU
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Guia didàctica del professor
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EMPRENDRE: UNA QÜESTIÓ DE PROBLEMES I CAPACITATS

Què és Operativa

15 min

Objectiu

Activitat que els alumnes han de fer de manera individual elaborant 
una llista de les que consideren les seves millors capacitats, encara 
que aparentment no les percebin com a capacitats de valor per a un 
projecte o objectiu d’emprenedoria.

Entendre que tots tenim capacitats per emprendre. Comprendre que en 
moltes ocasions el principal motor dels emprenedors és poder fer allò que
els apassiona i amb què millor se senten quan ho fan.

Material:

- 1 fitxa “Les teves capacitats per emprendre” per alumne (S1B.pdf)

Lliurar una còpia de la fitxa a cada alumne. L’exemple adjunt presenta el tipus 
de capacitats que estem buscant: tots ells tenen capacitats que eventualment 
els poden servir per poder emprendre. Per posar això de manifest, durant 
la sessió 5 s’haurà d’utilitzar aquesta fitxa d’activitat de manera que cada 
alumne pugui afegir les seves capacitats al conjunt de recursos de què disposa 
l’equip per solucionar el repte que hagin seleccionat.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor / Activitat

LES TEVES CAPACITATS PER EMPRENDRE

Mòdul 1

Sessió 1

Què t’agrada fer? En quines activitats ets realment hàbil? 

- Entrenar un equip de futbol

- Pilotar un microhelicòpter

- Tocar el piano

- Parlar rus

- Fer fotos amb Instagram

- Utilitzar Skype

- Ensenyar als altres a guanyar en els videojocs

- Xatejar

- Treure a passejar el meu gos

- Jugar a bàsquet

- Ballar

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S1B.pdf) com alumnes tinguis a classe.

Recorda que cada alumne ha de guardar 
aquesta fitxa per reutilitzar-la a la sessió 5. 

EXEmplE DE l’ActIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

LES TEVES CAPACITATS PER EMPRENDRE

Mòdul 1
Sessió 1

Què t’agrada fer? En quines activitats ets realment hàbil? 
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Guia didàctica del professor

EMPRENDRE: UNA QÜESTIÓ DE PROBLEMES I CAPACITATS

Què és Operativa

20 min

Objectiu

Presentar el procés KitCaixa Joves Emprenedors.

Donar a conèixer el procés KitCaixa Joves Emprenedors, generant el màxim 
d’expectatives possibles i donant resposta als dubtes que puguin sorgir per part 
dels alumnes.

Material:

- Taula de planificació del procés (PLAN.pdf)

Fes servir la Taula de planificació del procés al llarg de les dotze sessions per anar 
deixant constància de l’avenç de la feina que han fet els diversos equips. També 
et pot servir de suport durant l’exposició.

El treball de camp consisteix a identificar a l’entorn més proper als alumnes 
exemples de persones que, de forma sistemàtica o puntual, demostren una 
actitud emprenedora. Amb això es pretén que els alumnes entenguin la forma 
en què l’actitud emprenedora està present al seu entorn i els beneficis positius 
que aquesta actitud genera per al context en què es posa en pràctica. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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TAULA DE PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS

Emprendre: 
Tu pots!

1 2 3 4 5 6
Problemes: 
Com he de mirar?

Oportunitats: 
Com he de buscar?

Mercat: 
Com puc convèncer 

amb valor?

Prototip: 
Com he de construir 
la meva proposta?

Model 
de negoci:

Com he de definir el meu 
producte/servei?

1 2 3 4 5 62 4 6 8 10 121 3 5 7 9 11
Emprendre: una 

qüestió de problemes i 
capacitats

Emprendre: una 
activitat d’equip L’EQUIP

Les oportunitats 
són al nostre 

voltant

Triar la millor 
oportunitat EL PROBLEMA

Explorar 
solucions

Tots podem ser 
creatius L’OPORTUNITAT

Proposta de model 
de negoci Model econòmic

Prototipar per 
aprendre

Millorar la 
proposta global EL PROTOTIP

Discurs de 
l’emprenedor Presentació final

LA PROPOSTA DE 
VALOR

EL MODEL DE 
NEGOCI

EQUIP

EQUIP

EQUIP

EQUIP

EQUIP

EQUIP

JOVES EMPRENEDORS



Mòdul 1

SESSIÓ 2
EMPRENDRE: UNA 

ACTIvITAT D’EQUIP
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Mòdul 1

Sessió 2
Guia didàctica del professor

EMPRENDRE: UNA ACTIVITAT D’EQUIP

1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

15 min

25 min

15 min

2 · Materials

Comprendre que l’emprenedoria és una activitat que requereix 
 la participació de persones amb capacitats diferents.

Crear els equips i fer l’assignació general de tasques.

Utilitzar els resultats del treball de camp fet pels alumnes per posar de manifest 
les diferents maneres i moments en què es mostra una actitud emprenedora 
i com aquesta actitud resulta positiva per a l’entorn. Els exemples de la sessió 
anterior han de servir per mostrar el concepte de treball en equip i la necessitat 
de disposar de múltiples perfils per emprendre amb èxit.

Activitat “Diferents usos d’una pilota de tennis”. És important que es posi de 
manifest que un repte aparentment complex per a una sola persona la pot 
resoldre de forma molt més ràpida i fàcil un equip. Comparar les solucions 
diferents que s’han aconseguit en cadascun dels equips i en el conjunt de 
l’aula.

Creació dels equips de treball sota el criteri que el professor consideri més 
indicat. És recomanable que cada equip estigui format per entre quatre i sis 
alumnes. Una vegada formats, els equips s’organitzaran de manera autònoma 
en l’assignació de les diferents responsabilitats de cadascun dels seus membres.

Una vegada finalitzada l’assignació de rols, és necessari recordar a l’equip que, 
cada vegada que finalitzi un mòdul, empleni una fitxa que passarà a formar part 
del material de comunicació de la seva proposta (fitxa “Resultat del mòdul”). La 
persona que exerceixi el rol de comunicador és la responsable d’elaborar aquest 
contingut i de lliurar-lo posteriorment al professor.

- 5 fitxes d’exemples (S1A.pdf)

- 1 fitxa “Diferents usos d’una pilota de tennis” per alumne (S2A.pdf)

- 1 fitxa “Creació de l’equip” per equip (S2B.pdf)

- 1 joc de cartes “Tasques del projecte” per equip (TASQUES.pdf)

- 1 joc d’identificadors “Rols d’equip” per equip (ROLS.pdf)

- 1 fitxa retallable d’identificadors per equip (S2C.pdf)

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: l’equip” per equip (S2D.pdf)

3 · Estructura temporal de la sessió

Resultats 

Exemples

Dinàmiques

15 min

25 min

15 min
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Guia didàctica del professor
Mòdul 1

Sessió 2

EMPRENDRE: UNA ACTIVITAT D’EQUIP

Què és

Operativa

15 min

Objectiu

Disposes dels exemples de casos d’emprenedoria utilitzats a la sessió anterior. 
L’objectiu és utilitzar-los ara perquè els alumnes reflexionin sobre el nombre de 
persones amb diferents capacitats necessàries per poder aconseguir l’èxit en 
cadascun dels projectes. Si bé l’emprenedor pot exercir el rol de líder, perquè una 
idea tingui èxit sempre és necessari un equip de persones que hi cregui.

El treball de camp fet pels alumnes ha de poder posar de manifest que l’actitud 
emprenedora no és una condició exclusiva i allunyada del seu dia a dia. Això es 
fa visible en la diversitat de formes de ser emprenedor, en la constatació que no 
tothom emprèn de la mateixa manera. 

Comprendre que l’emprenedoria és una activitat en equip, que requereix 
de diferents perfils per poder aconseguir l’èxit.

Material:

- 5 fitxes d’exemples (S1A.pdf) 

Com a la sessió anterior, disposes de les fitxes d’exemples. 

En cadascun dels cinc casos el paper que va tenir el treball en equip va ser molt 
diferent. Utilitza aquestes diferències i el treball de camp fet pels alumnes per 
emfatitzar la importància que té el treball en equip a l’hora de poder emprendre 
amb èxit minimitzant els riscos i accelerant tot el procés.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Mòdul 1

Sessió 2
Guia didàctica del professor

EMPRENDRE: UNA ACTIVITAT D’EQUIP

Què és Operativa

15 min

Objectiu

Activitat que es realitza inicialment de manera individual per, posteriorment, 
fer una posada en comú dels resultats en cadascun dels equips.
El seu objectiu és posar de manifest que el treball en equip és molt més efectiu 
que el treball individual, especialment davant de reptes innovadors.

Entendre que és possible observar la realitat sota una òptica diferent. Demostrar 
objectivament que el treball en equip és molt més efectiu que el treball 
individual, especialment quan es tracta de solucionar problemes diferents als 
habituals.

Material:

- 1 fitxa “Diferents usos d’una pilota de tennis” per alumne (S2A.pdf) 

Lliurar una còpia de la plantilla a cada alumne, que disposarà de cinc minuts per 
imaginar-se quins altres usos pot donar a una pilota de tennis, tenint en compte que 
és possible manipular-la fins a cert punt (tallar-la, fer-li un forat, etc.). 

Acabada aquesta part, durant deu minuts es realitza una posada en comú en què 
l’objectiu és obtenir el nombre total de respostes diferents. Ha de resultar fàcil adonar-
se que existeixen plantejaments i visions molt diferents i totes elles igual de vàlides. 
També es farà evident que la capacitat imaginativa i innovadora del total de la classe 
és molt superior a la de qualsevol alumne de forma individual.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor / Activitat

DIFERENTS USOS D’UNA PILOTA DE TENNIS

Mòdul 1

Sessió 2

Disposes de cinc minuts per idear deu maneres diferents a les habituals d’utilitzar una pilota de tennis.

IDEA IDEADESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓESQUEMA ESQUEMA

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Tallada i col·locada a la 

punta d’un moble per 

poder-lo moure

Afegida al cavallet de la 

bicicleta o moto ajuda a 

fer que aquest cavallet no 

s’enfonsi o patini.

Protector als cantells de la 

taula perquè els nens no s’hi 

copegin

Col·locar-la a l’agafador 

d’una porta per evitar que 

xoqui amb la paret

Tallar-ne els extrems i 

utilitzar-la com a braçalet

Posada a la punta de 

l’antena del cotxe ajuda 

a trobar el vehicle a 

l’aparcament

Fer-se un automassatge 

posant-la entre l’esquena 

i el terra

Bola decorativa per a 

l’arbre de Nadal

Tallades i posades a les 

potes d’una cadira per 

evitar el soroll en moure-la

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S2A.pdf) com alumnes tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ActIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

DIFERENTS USOS D’UNA PILOTA DE TENNIS

Disposes de cinc minuts per idear deu maneres diferents a les habituals d’utilitzar una pilota de tennis.

IDEA IDEADESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓESQUEMA ESQUEMA

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Mòdul 1

Sessió 2
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Guia didàctica del professor

EMPRENDRE: UNA ACTIVITAT D’EQUIP

Què és

Operativa

25 min

Objectius

Formar els diferents equips i assignar un rol predominant a 
cadascun dels seus integrants.

Formar els diferents equips.

Garantir que hi ha un repartiment consensuat de rols dins de cada 
equip.

Iniciar un procés d’autogestió dins de cada equip.

Posar un nom a cada equip.

Elaborar i lliurar el resultat final d’aquest mòdul: “L’equip”.

Es recomana que cada equip estigui format per entre quatre i sis alumnes. El 
professor o tutor podrà seguir el criteri o el mètode de formació dels equips que 
consideri més adequat. S’haurà de garantir, en qualsevol cas i en la mesura que 
sigui possible, que tothom pugui participar en el projecte aportant el màxim valor 
possible. Per fer-ho, cada membre del grup tindrà assignat un rol principal i un altre 
de secundari. L’objectiu és que cada component de l’equip pugui exercir un paper 
més predominant en algun dels mòduls del procés, encara que s’ha de garantir 
sempre la col·laboració de tots els membres.

Per repartir-se els rols al llarg del procés s’utilitzarà un joc de cartes. Les regles del 
joc són simples i estan descrites a la plantilla de l’activitat, igual que els diferents 
rols. Si sorgeix qualsevol conflicte, l’equip ha de ser capaç de gestionar-lo.

Finalment, la persona o les persones que tinguin assignat el rol de comunicador 
hauran d’elaborar la fitxa corresponent als resultats d’aquest mòdul (“L’equip”), 
que en aquest cas es correspon amb la descripció de l’equip format (nom de 
l’equip, persones i rols associats).

Material:

- 1 fitxa “Creació de l’equip” per equip (S2B.pdf)

- 1 joc de cartes “Tasques del projecte” per equip (TASQUES.pdf)

- 1 joc d’identificadors “Rols d’equip” per equip (ROLS.pdf)

- 1 fitxa retallable d’identificadors per equip (S2C.pdf)

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: L’equip” per equip (S2D.pdf) 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 1

Sessió 2
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Guia didàctica del professor / Activitat

CREACIÓ DE L’EQUIP

Aquí teniu una descripció dels rols que han de contribuir 
al treball en equip:

 creatiu: aporta idees i solucions. Tots sou creatius, per tant és un rol que tots 
vosaltres exercireu en tot moment.

 coordinador: coordina les activitats.

 Explorador: busca informació i recursos.

 constructor: converteix les idees en alguna cosa concreta.

 comunicador: elabora i transmet la informació.

Cadascun de vosaltres tindrà assignats dos rols:

 Rol principal: és el rol que cal intentar exercir en tot moment.

 Rol secundari: dóna suport a la persona que té aquest rol com a principal.

Recordeu que tenir assignat un rol implica que teniu més càrrega de responsabilitat 
en segons quins moments. En cada mòdul del procés un dels rols tindrà un paper 
més determinant, però no us oblideu que heu de participar en totes les activitats 
independentment del vostre rol principal i secundari. 

Utilitzeu les cartes per assignar-vos els diferents rols. 
Aquestes són les regles del joc:

Barregeu les cartes de tasques i repartiu-ne el mateix nombre entre els membres 
de l’equip. Cada carta descriu una tasca, quan s’executa i el rol que l’ha de liderar. 
Intercanvieu-vos les cartes (tasques) en funció de les vostres preferències fins que 
tothom tingui un nombre rellevant de cartes corresponents a un mateix rol. Aquest 
seria el vostre rol principal, i en funció de la resta de les cartes podreu identificar el rol 
secundari. 

 Si sou més de quatre persones a l’equip, forçosament haureu de dividir algun rol 
en més d’una persona. Lògicament, si sou menys, us passarà el contrari. Haureu de 
negociar entre vosaltres.

 Comproveu que el vostre equip disposa dels quatre rols diferents assignats tant de 
forma principal com secundària. En cas contrari haureu de reassignar rols fins que 
sigui així.

Una vegada assignats els rols, podeu utilitzar les cartes de rols i els identificadors com 
a elements distintius.

Finalment, la persona o les persones que tingueu assignat el rol de comunicador 
haureu d’elaborar la fitxa corresponent als resultats d’aquest mòdul, indicant-hi 
el nom de l’equip, el dels seus components i els rols principal i secundari de cada 
membre.

Mòdul 1

Sessió 2

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S2B.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ActIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

CREACIÓ DE L’EQUIP

Aquí teniu una descripció dels rols que han de contribuir 
al treball en equip:

 creatiu: aporta idees i solucions. Tots sou creatius, per tant és un rol que tots 
vosaltres exercireu en tot moment.

 coordinador: coordina les activitats.

 Explorador: busca informació i recursos.

 constructor: converteix les idees en alguna cosa concreta.

 comunicador: elabora i transmet la informació.

Cadascun de vosaltres tindrà assignats dos rols:

 Rol principal: és el rol que cal intentar exercir en tot moment.

 Rol secundari: dóna suport a la persona que té aquest rol com a principal.

Recordeu que tenir assignat un rol implica que teniu més càrrega de responsabilitat 
en segons quins moments. En cada mòdul del procés un dels rols tindrà un paper 
més determinant, però no us oblideu que heu de participar en totes les activitats 
independentment del vostre rol principal i secundari. 

Utilitzeu les cartes per assignar-vos els diferents rols. 
Aquestes són les regles del joc:

Barregeu les cartes de tasques i repartiu-ne el mateix nombre entre els membres 
de l’equip. Cada carta descriu una tasca, quan s’executa i el rol que l’ha de liderar. 
Intercanvieu-vos les cartes (tasques) en funció de les vostres preferències fins que 
tothom tingui un nombre rellevant de cartes corresponents a un mateix rol. Aquest 
seria el vostre rol principal, i en funció de la resta de les cartes podreu identificar el rol 
secundari. 

 Si sou més de quatre persones a l’equip, forçosament haureu de dividir algun rol 
en més d’una persona. Lògicament, si sou menys, us passarà el contrari. Haureu de 
negociar entre vosaltres.

 Comproveu que el vostre equip disposa dels quatre rols diferents assignats tant de 
forma principal com secundària. En cas contrari haureu de reassignar rols fins que 
sigui així.

Una vegada assignats els rols, podeu utilitzar les cartes de rols i els identificadors com 
a elements distintius.

Finalment, la persona o les persones que tingueu assignat el rol de comunicador 
haureu d’elaborar la fitxa corresponent als resultats d’aquest mòdul, indicant-hi 
el nom de l’equip, el dels seus components i els rols principal i secundari de cada 
membre.

Mòdul 1

Sessió 2



Rol principal

Rol principal

Rol principal

Rol principal

Rol principal

Rol principal

Rol secundari

Rol secundari

Rol secundari

Rol secundari

Rol secundari

Rol secundari

Material de l’alumne / Activitat

IDENTIFICADORS

Imprimeix una còpia d’aquesta 
plantilla (S2c.pdf) per a cada equip  
i retalla-la per la línia de punts.

plANtIllA pER Al 
pRofESSoR
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Mòdul 1

Sessió 2
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Guia didàctica del professor / RESULTATS

L’EQUIP

FINAL DEL MÒDUL 1

Nom de l’equip: ..................................................................................................................................Els umpa lumpa

pERSoNA

Jennifer Polatris

Mari Paz Aramando

Mohamed Benjelloun

Álvaro Botejara

Joshua Pedrero

Rol (principal/secundari)

Constructor/comunicador

Comunicador/constructor 

Explorador/coordinador

Coordinador/explorador

Explorador/coordinador

Mòdul 1

Sessió 2

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S2D.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ActIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / RESULTATS

L’EQUIP

Nom de l’equip: ..................................................................................................................................

pERSoNA Rol (principal/secundari)

Mòdul 1

Sessió 2


