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1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

20 min

25 min

10 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Ser capaç de construir un discurs sintètic en què es comuniqui de 
manera creïble i empàtica la proposta de valor que representa el 
producte o servei.

Millorar el discurs mitjançant una sistemàtica de validació amb 
diferents tipus de públics.

Disposes de quatre vídeos que presenten tots els aspectes clau per fer una bona presentació.

Pots fer servir aquests continguts durant la sessió o com a material d’autoestudi.

Preparació en equip de la primera versió del discurs de l’emprenedor.

La manera de poder millorar un discurs d’aquest tipus és exposant-lo davant de diferents 
tipus de persones, recollint-ne els comentaris tant positius com negatius i fent-hi canvis 
d’acord amb aquests comentaris per tornar a validar una nova versió. 
L’ideal és fer aquest procés diverses vegades per anar polint i millorant de manera 
sistemàtica tant el fons com la forma de la presentació.

- 1 fitxa “NabcH” per equip (S11A.pdf) 

- 1 fitxa d’exemple (S11B.pdf)

- http://tinyurl.com/qefm2b8

- 1 fitxa “Les preguntes clau del discurs de l’emprenedor” per equip (S11C.pdf)

- 1 fitxa “Versió inicial del discurs de l’emprenedor” per equip (S11D.pdf)

- 1 fitxa “Valoració del discurs de l’emprenedor” per equip (S11E.pdf) 

Resultats

Exemples

Dinàmiques

Mòdul 6

Sessió 11
Guia didàctica del professor

DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Vídeo

Com presentar el teu projecte
Elements clau que ha de tenir en compte una presentació 
per seduir l’audiència.

Descobreix com estructurar els continguts de la teva presentació.

Com aprendre a parlar en públic.

Ser concret és ser poderós: la teva presentació en vint segons.Elevator pitch

Domina les teves pors

Speech mapping

Objectiu

25 min

20 min

10 min
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Guia didàctica del professor

DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Quatre vídeos en què es presenten les dificultats principals que cal afrontar 
en preparar un discurs de l’emprenedor.

Es tracta de vídeos en què, de forma pràctica, s’exposen tant els errors i 
problemes més habituals com la seva solució. Pots, per tant, utilitzar-los 
com a exemples durant la classe, com a material previ d’autoestudi o com a 
material de consulta.

Mòdul 6

Sessió 11

Què és

Operativa

20 min
Objectius

Entendre quines són les claus del discurs de l’emprenedor.

Entendre que un mecanisme de comunicació efectiu no neix de la improvisació 
sinó del treball sistemàtic.

Material:

- 1 fitxa “NabcH” per equip (S11A.pdf) 

- 1 fitxa d’exemple (S11B.pdf)

- http://tinyurl.com/qefm2b8

Pots utilitzar els exemples de diferents maneres. Pots fer primer una introducció 
teòrica i a continuació utilitzar els casos com a exemple. També pots fer servir part 
dels casos, posteriorment donar pas a la teoria i tornar després a la resta dels casos. 
És important reforçar el concepte que tant el fons (què diem) com la forma (com ho 
diem) són importants. No es tracta únicament de comunicar sinó de convèncer.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Vídeo

Com presentar el teu projecte Elements clau que ha de tenir en compte una 
presentació per seduir l’audiència.

Descobreix com estructurar els continguts de la teva presentació.

Com aprendre a parlar en públic.

Ser concret és ser poderós: la teva presentació 
en vint segons.

Elevator pitch

Domina les teves pors

Speech mapping

Objectiu
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Guia didàctica del professor

NabcH

Necessitats: Quines necessitats o quins problemes no resolts cobreix la 
nostra proposta? Per a quin tipus de client/s o usuari/s? Quina importància 
té el problema o la necessitat per a l’usuari potencial de la nostra solució? 
(és a dir, quin valor pot atorgar a la nostra proposta?).

Aproximació: Com oferirem la nostra solució als clients o usuaris? Com la 
nostra solució resol específicament un problema o satisfà una necessitat no 
coberta? De quina forma diferent o única farem que succeeixi?

Beneficis: Quins beneficis concrets aporta la nostra proposta? Com 
milloraria l’ús o posada en funcionament de la nostra solució la forma en 
què ha estat coberta la necessitat fins ara?

Competidors: Quina competència hi ha? Quines altres solucions 
alternatives resolen el mateix problema o satisfan la mateixa necessitat? 
Quin èxit han tingut i per què? Què aporta la nostra proposta respecte a 
la d’aquestes alternatives (si n’hi ha)? Per què la nostra solució pot ser més 
apreciada pels usuaris o clients als quals ens adrecem?

Ganxo: La proposta s’ha de poder sintetitzar en un missatge clar i concís a 
manera de “ganxo” comunicatiu, capaç de causar impacte i ser fàcilment 
recordat. Es pot tractar simplement d’una única frase breu o concepte que 
faci referència al principal o més destacable o nou element de la nostra 
proposta.

PREgUNTES PER RESPONDRE 
EN UNA PLANTILLA NABCH

La plantilla NabcH s’utilitza com a eina de descripció i síntesi d’una nova 
proposta innovadora o d’emprenedoria. El seu nom deriva de les sigles 
en anglès dels cinc elements que han de compondre aquesta descripció: 
necessitats (needs), aproximació (approach), beneficis (benefits), 
competidors (competitors) i ganxo (hook).

La determinació i descripció d’aquests elements serà molt útil a l’hora de 
comunicar als altres la nostra proposta o de fer-ne un prototip. Plasmar 
aquests elements de forma prèvia en una plantilla NabcH facilitarà 
posteriorment, per exemple, determinar l’estructura i els continguts d’una 
presentació en Power Point, el guió i la realització d’un vídeo explicatiu o la 
preparació d’un elevator pitch.

Mòdul 6

Sessió 11
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Guia didàctica del professor / Exemple de NabcH

NabcH PER a NiNtENDO Wii

NECESSITATS: 
- Possibilitat de jugar al televisor (pantalla gran) amb videojocs de temàtiques 

diferents a les tradicionals per a consoles fins al moment (jocs violents o sobre 
competicions esportives professionals).

- Possibilitat d’utilitzar la consola de joc amb un objectiu diferent al principalment 
competitiu: jugar en família, socialitzar amb amics, fer exercici físic, aprendre 
una habilitat...

- Aquestes necessitats són d’un atractiu especial per a segments de 
població diferents al fins ara tradicional i gairebé exclusiu usuari de 
consoles de videojocs (masculí i jove): públic femení, nens i nenes de fins 
a deu o dotze anys, pares i avis...

ApROxIMACIÓ:
- Nou comandament sense fil que funciona segons la seva posició i velocitat de 

moviment en lloc d’haver de prémer botons per indicar direcció.

- Comunicació i canals que s’aparten dels tradicionals. Allunyar-se de la idea de 
tecnologia i electrònica per apropar-se a la de jocs i joguines.

BENEfICIS:
- Catàleg de jocs d’estils i temàtiques fins ara limitats als PC o petites consoles de 

joc de butxaca.

- Consola amb un preu notablement inferior a d’altres existents al mercat.

COMpETIDORS:
- Els competidors centren la seva oferta en el públic tradicional de consoles 

i s’obliden dels gustos i preferències d’altres segments d’usuaris als quals 
s’adreça la Nintendo Wii.

- Altres consoles competeixen per oferir una capacitat cada vegada més gran de 
processament i memòria. Això obliga a uns preus de mercat notablement més 
cars que els de la Nintendo Wii.

GANxO:

“Una consola diferent per a qui fins ara no ha jugat amb consola”

Mòdul 6

Sessió 11
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Guia didàctica del professor

DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Què és Operativa

Operativa

25 min

Objectius

Construcció de la primera versió del discurs de l’emprenedor 
utilitzant un model molt ben definit.

Interioritzar els elements bàsics del discurs de l’emprenedor.

Entendre que la utilització d’un mètode és clau per comunicar de forma efectiva. 

La fitxa “Les preguntes clau del discurs de l’emprenedor” consta d’una sèrie de 
preguntes que els alumnes hauran de contestar de manera seqüencial. És molt 
important insistir en la necessitat de no variar l’ordre de les seccions. Això no 
implica que els equips no puguin donar un toc personal a la seva presentació, 
però és bàsic conservar l’estructura general proposada per mantenir una 
coherència en el discurs. En aquest sentit, s’hauran d’utilitzar les cinc fitxes de 
resultats de mòdul generades fins ara amb la finalitat de recuperar i utilitzar els 
conceptes clau de cada projecte.

Encara que es tracta d’un mecanisme de comunicació oral, els alumnes hauran de 
posar per escrit cada nova versió del discurs. L’única manera de millorar el discurs 
és escriure’l, interioritzar-lo, exposar-lo, escoltar els comentaris i tornar a revisar 
l’escrit tenint en compte aquests comentaris per escriure un nou discurs i tornar 
a començar. Per això, tant el discurs com els comentaris dels assistents s’han de 
poder recollir en paper. Amb aquesta finalitat es proporciona una fitxa per escriure 
el discurs perquè es pugui utilitzar com la versió inicial del procés de validació, 
que es durà a terme durant el treball de camp (“Versió inicial del discurs de 
l’emprenedor”).

L’extensió final la donen els tres minuts de temps màxim. És important que aquesta 
extensió sigui monitorada.

Material:

- 1 fitxa “Les preguntes clau del discurs de l’emprenedor” per equip (S11C.pdf)

- 1 fitxa “Versió inicial del discurs de l’emprenedor” per equip (S11D.pdf)

- Les 5 fitxes anteriors de resultat de mòdul de cada equip

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 6

Sessió 11
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NECESSITATS: 
- Quines necessitats o quins problemes no resolts cobreix la nostra proposta? 

- Per a quin tipus de client/s o usuari/s? 

- Quina importància té el problema o la necessitat per a l’usuari potencial de la 
nostra solució? (és a dir, quin valor pot atorgar a la nostra proposta?)

ApROxIMACIÓ:
- Com oferirem la nostra solució als clients o usuaris? 

- Com la nostra solució resol específicament un problema o satisfà una necessitat 
no coberta? 

- De quina manera diferent o única farem que succeeixi?

BENEfICIS:
- Quins beneficis concrets aporta la nostra proposta? 

- Com en garantim la sostenibilitat econòmica? 

COMpETIDORS:
- Quina competència hi ha? 

- Quines altres solucions alternatives resolen el mateix problema o satisfan la 
mateixa necessitat?

- Quin èxit han tingut i per què? Què aporta la nostra proposta respecte a 
la d’aquestes alternatives (si n’hi ha)? Per què la nostra solució pot ser més 
apreciada pels usuaris o clients als quals ens adrecem?

GANxO: 

Missatge clar i concís a manera de “ganxo” comunicatiu capaç de causar 
impacte i ser recordat fàcilment.

Guia didàctica del professor / Activitat

lES PREguNtES clau DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11

Responeu de forma seqüencial totes les preguntes següents per construir el vostre discurs de l’emprenedor.

MOFA és un producte que permet a la gent gran utilitzar un telèfon mòbil 
sense cap tipus de problema. Qualsevol avi que utilitzi MOFA podrà fer 
trucades, enviar SMS i utilitzar els mòbils sense haver de molestar ningú i 
això li donarà, per tant, absoluta autonomia.

Plantilla de cartró amb un espai central on col·locar el mòbil i amb les 
instruccions al voltant. Aquesta configuració permet identificar ràpidament on 
són els botons i fer qualsevol acció sense dificultat. És una solució fàcil, barata 
i que no espanta la gent gran. A més, l’usuari pot adaptar el producte a les seves 
necessitats simplement utilitzant un bolígraf. 

El seu preu pot ser realment competitiu, ja que és un producte molt barat de 
produir. El marge per unitat venuda podria ser força alt, amb la qual cosa 
és, sens dubte, un gran negoci.

No hi ha solucions com aquesta al marge d’alguns cursos als centres 
cívics. Es creu que la gent gran no pot utilitzar amb soltesa els mòbils, 
però el problema és que ningú no s’ha ocupat de donar-los eines adequades 
per a ells. 

Amb MOFA, una solució simple, barata i eficient, els avis entraran 
definitivament al segle XXI.

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació 
(S11C.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr
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Responeu de forma seqüencial totes les preguntes següents per construir el vostre discurs de l’emprenedor.

NECESSITATS: 
- Quines necessitats o quins problemes no resolts cobreix la nostra proposta? 

- Per a quin tipus de client/s o usuari/s? 

- Quina importància té el problema o la necessitat per a l’usuari potencial de la 
nostra solució? (és a dir, quin valor pot atorgar a la nostra proposta?)

ApROxIMACIÓ:
- Com oferirem la nostra solució als clients o usuaris? 

- Com la nostra solució resol específicament un problema o satisfà una necessitat 
no coberta? 

- De quina manera diferent o única farem que succeeixi?

BENEfICIS:
- Quins beneficis concrets aporta la nostra proposta? 

- Com en garantim la sostenibilitat econòmica? 

COMpETIDORS:
- Quina competència hi ha? 

- Quines altres solucions alternatives resolen el mateix problema o satisfan la 
mateixa necessitat?

- Quin èxit han tingut i per què? Què aporta la nostra proposta respecte a 
la d’aquestes alternatives (si n’hi ha)? Per què la nostra solució pot ser més 
apreciada pels usuaris o clients als quals ens adrecem?

GANxO: 

Missatge clar i concís a manera de “ganxo” comunicatiu capaç de causar 
impacte i ser recordat fàcilment.

Material de l’alumne / Activitat

lES PREguNtES clau DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11
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Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació 
(S11D.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr

MOFA és un producte que permet a la gent gran utilitzar un telèfon mòbil 
sense cap tipus de problema. Qualsevol avi que utilitzi MOFA podrà fer 
trucades, enviar SMS i utilitzar els mòbils sense haver de molestar ningú i 
això li donarà, per tant, absoluta autonomia.

MOFA consisteix en una plantilla de cartró amb un espai central per col·locar 
el mòbil i amb les instruccions al voltant. Aquesta configuració permet 
identificar ràpidament on són els botons i fer qualsevol acció sense dificultat. 
És una solució fàcil, barata i que no espanta la gent gran. A més, l’usuari 
pot adaptar el producte a les seves necessitats simplement utilitzant un 
bolígraf.

El seu preu pot ser realment competitiu, ja que és un producte molt barat de 
produir. El marge per unitat venuda podria ser força alt, amb la qual cosa és, 
sens dubte, un gran negoci.

No hi ha solucions com aquesta al marge d’alguns cursos als centres cívics. 
Es creu que la gent gran no pot utilitzar amb soltesa els mòbils, però el 
problema és que ningú no s’ha ocupat de donar-los eines adequades per a 
ells... fins que ha arribat MOFA. 

Amb MOFA, una solució simple, barata i eficient, els avis entraran 
definitivament al segle XXI.

Guia didàctica del professor / Activitat

VERSió iNicial DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11



MÒDUL 6     MERCAT: COM PUC CONVÈNCER AMB VALOR?11 JOVES EMPRENEDORS

 
Material de l’alumne / Activitat

VERSió iNicial DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11
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Què és Operativa

10 min

Objectius

Preparació del procés d’iteració del discurs de l’emprenedor.

Donar a conèixer la sistemàtica del procés d’iteració.

Planificar el procés d’iteració i millorar el discurs de l’emprenedor.

Material:

- 1 fitxa “Valoració del discurs de l’emprenedor” per equip (S11E.pdf) 

És important que els alumnes contrastin el seu discurs amb diferents perfils 
d’usuaris. En tot cas, és necessari recollir-ne els comentaris utilitzant la fitxa 
“Valoració del discurs”. És important que el públic sigui el més concret possible 
en els seus comentaris. Les vaguetats (“m’agrada”, “no ho entenc”, “està bé”, 
“interessant”…) no ajuden a millorar el discurs. Si és necessari i possible, es pot 
repetir el discurs per concretar les impressions en elements concrets.

De la mateixa manera, és fonamental que els alumnes escriguin en cada ocasió 
una nova versió del discurs amb els canvis introduïts.

El material de suport que poden utilitzar durant la presentació final queda sota el 
criteri del professor.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Guia didàctica del professor

DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11
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Problema real El paper es pot doblegarCurt i clar Poc vocalitzat

Ben explicat Repeteixes la paraula “bé”

Es nota que us agradaIdea original No és gratuït 
amb el telèfon

El nom del producte no 
s’entén

Ningú no pensa 
en els avis

Els avis no ho 
compraran

fONS fONSfORMA fORMA

ELEMENTS pOSITIUS

Versió 1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Versió 1

Versió 2 Versió 2

Versió 3 Versió 3

Versió 1 Versió 1

Versió 2 Versió 2

Versió 3 Versión 3

ELEMENTS NEGATIUS

Imprimeix en DIN-A4 o, si és possible, en 
DIN-A3, tantes còpies de la plantilla que 
trobaràs a continuació (S11E.pdf) com 
equips tinguis a classe. 

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr

Cada vegada que exposeu el discurs escriviu de forma sintètica tres comentaris positius i tres de negatius tant per 
al fons (què diem) com per a la forma (com ho diem).

 
Guia didàctica del professor / Activitat

ValORació DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6
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fONS fONSfORMA fORMA

ELEMENTS pOSITIUS

Versió 1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Versió 1

Versió 2 Versió 2

Versió 3 Versió 3

Versió 1 Versió 1

Versió 2 Versió 2

Versió 3 Versió 3

ELEMENTS NEGATIUS

Cada vegada que exposeu el discurs escriviu de forma sintètica tres comentaris positius i tres de negatius tant per 
al fons (què diem) com per a la forma (com ho diem).

Material de l’alumne / Activitat

ValORació DEl DiScuRS DE l’EMPRENEDOR

Mòdul 6

Sessió 11
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1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

35 min

10 min

10 min2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Entendre el mecanisme de mercat com a veritable eina de validació 
d’una proposta de valor.

Saber valorar de forma objectiva altres propostes de valor.

Cada equip podrà votar qualsevol projecte menys el seu. 

Per votar disposaran de 10 punts. Hi ha diverses opcions en la distribució de les 
puntuacions. Per exemple, agrupar-los de manera que es puguin atorgar 5, 3 i 2 punts 
a tres propostes diferents, o permetre que cada equip faci servir lliurement els seus 
10 punts. També hi ha la possibilitat d’establir dos tipus de votacions: una a la millor 
presentació i una altra al millor projecte.

En funció dels resultats obtinguts és possible que algun dels equips consideri que té sentit 
presentar el seu projecte en una plataforma de finançament col·lectiu per transformar el seu 
prototip en una realitat.

En aquesta sessió els casos seran els projectes dels estudiants. 

Cada equip presentarà el seu discurs de l’emprenedor durant tres minuts. També és 
possible disposar dels prototips per facilitar el discurs i la valoració dels diferents projectes.

- 1 fitxa “Valoració dels discursos i dels productes/serveis” per alumne o 

equip (S12A.pdf)

- 1 fitxa “Puntuació dels discursos i dels productes/serveis” per equip 
(S12B.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: la proposta de valor” per equip” (S12C.pdf) 

Resultats

ExemplesDinàmiques
10 min 35 min

10 min

Guia didàctica del professor

PRESENtació fiNal

Mòdul 6

Sessió 12
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Què és Operativa

35 min

Objectius

Saber presentar en públic i de manera convincent el discurs de l’emprenedor.

Valorar de forma sistemàtica i objectiva les diferents presentacions.

Material:

- 1 fitxa “Valoració dels discursos i dels productes/serveis” per alumne o equip (S12A.pdf)

Cada equip presentarà durant tres minuts el seu discurs. És aconsellable que 
després de cada presentació el públic anoti les seves impressions individualment 
o bé per equips, ja que pot resultar difícil recordar posteriorment totes les 
presentacions amb els seus punts forts i febles. Per fer-ho, cada alumne o equip 
disposarà d’una plantilla de valoració. En aquesta plantilla es valoraran tant el 
discurs com el producte o servei en funció d’aspectes positius i negatius (però 
sense puntuar).

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Presentació de cada equip del discurs de l’emprenedor.

Guia didàctica del professor

PRESENtació fiNal
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EQUIp 1

EQUIp 2

EQUIp 3

EQUIp 4

EQUIp 5

EQUIp 6

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentarios:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Votos:

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de la 
plantilla que trobaràs a continuació (S12A.
pdf) com alumnes o equips tinguis a classe, 
en funció de la mecànica de valoració.

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr

Estructura correcta. 
Poc seriosos.

Poc assajat, molt 
confús.

Simple i concret.

Molt original però poc 
creïble.

Difícilment algú 
pagaria diners per 
tenir el seu producte.

La necessitat, molt ben 
identificada, però la 
solució és poc original.

Guia didàctica del professor / Activitat

ValORació DElS DiScuRSOS i DElS PRODuctES/SERVEiS
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EQUIp 1

EQUIp 2

EQUIp 3

EQUIp 4

EQUIp 5

EQUIp 6

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Comentaris:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

Material de l’alumne / Activitat

ValORació DElS DiScuRSOS i DElS PRODuctES/SERVEiS
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Què és Operativa

10 min

Objectiu

Cada equip puntuarà els diferents discursos i propostes de nous 
productes o serveis.

Consensuar un resultat de votació dins de cada equip. 

Material:

- 1 fitxa “Puntuació dels discursos i dels productes/serveis” per equip (S12B.pdf)

El professor establirà la lògica de la puntuació, és a dir, tant el nombre de 
punts disponibles com la seva organització. És important mantenir el mateix 
sistema de puntuació tant per a la valoració dels discursos com per a la dels 
productes o serveis. 

El professor recollirà les fitxes de puntuació una vegada finalitzat el procés de 
valoració de tots els equips.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Guia didàctica del professor

PRESENtació fiNal
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EQUIp 1

EQUIp 2

EQUIp 3

EQUIp 4

EQUIp 5

EQUIp 6

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Votos:

Vots: Vots:

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació 
(S12B.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr

 
Guia didàctica del professor / Activitat

PuNtuació DElS DiScuRSOS i DElS PRODuctES/SERVEiS
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EQUIp 1

EQUIp 2

EQUIp 3

EQUIp 4

EQUIp 5

EQUIp 6

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Discurs

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots:

Vots: Vots:

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

producte o servei

Material de l’alumne / Activitat

PuNtuació DElS DiScuRSOS i DElS PRODuctES/SERVEiS
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Què és

Operativa

10 min

Objectius

Presentació dels resultats finals i producció de l’últim resultat de mòdul.

Reconèixer el treball realitzat per tots els equips.

Donar a conèixer l’equip o equips guanyadors.

El professor serà l’encarregat de consolidar els resultats de les votacions i 
anunciar els equips guanyadors. És oportú en aquest moment debatre amb 
els alumnes sobre la significació que per ells ha tingut el projecte, quin 
aprenentatge n’han obtingut, què és el que els ha resultat més complex, el 
més divertit, què els ha sorprès més d’ells mateixos com a equip, etc. En aquest 
sentit, el material de comunicació que han anat elaborant al llarg del projecte 
és una eina molt poderosa, ja que pot funcionar per a cada equip com una 
bitàcola del projecte.

Pel fet de tractar-se d’una sessió de final de mòdul i per tancar definitivament 
el material de comunicació de cada projecte, caldrà formalitzar l’última fitxa 
de resultat. Es tractarà de plasmar el discurs de l’emprenedor en una fitxa 
a la qual anomenarem “Proposta de valor”. En la cultura emprenedora/
innovadora anglosaxona el concepte de proposta de valor substitueix el discurs 
de l’emprenedor quan qui el presenta i defensa no és un emprenedor sinó una 
empresa, o bé quan el discurs s’adapta al format textual.

Material:

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: la proposta de valor” per equip (S12C.pdf) 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Guia didàctica del professor

PRESENtació fiNal
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Guia didàctica del professor / RESULTATS

la PROPOSta DE ValOR

LA pROpOSTA DE vALOR

fINAL DEL MÒDUL 6

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació 
(S12C.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACtIVItAt 
PEr AL PrOfESSOr

La gent gran o amb problemes de concentració té serioses 
dificultats per utilitzar un telèfon mòbil. Per això hem creat 
MOFA, un producte que permet a aquest col·lectiu utilitzar un 
telèfon mòbil de manera simple i autònoma, però sense penalitzar 
les prestacions. 

MOFA consisteix en una plantilla de cartró amb un espai central 
per col·locar el mòbil i amb les instruccions escrites al voltant. 
Aquesta configuració permet identificar ràpidament on són els 
botons i fer qualsevol acció sense dificultat. Qualsevol procés 
s’explica pas a pas indicant mitjançant fletxes quin botó de la 
pantalla cal prémer. És una solució fàcil, que no espanta la gent 
gran i amb un manteniment molt simple.

El seu preu pot ser realment competitiu, ja que és un producte 
molt barat de produir. El marge per unitat venuda podria ser 
força alt, amb la qual cosa és, sens dubte, un gran negoci.

No hi ha solucions similars al marge d’alguns cursos 
dissenyats per a gent gran. Es creu que els avis no poden 
utilitzar amb soltesa els mòbils, però en realitat ningú no s’ha 
ocupat de donar-los eines adequades per fer-ho.

Amb MOFA, una solució simple, barata i eficient, la gent gran 
entrarà definitivament a la cultura digital.
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LA pROpOSTA DE vALOR

Material de l’alumne / RESULTATS

la PROPOSta DE ValOR
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