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1. Programa 
 
 
Sopar Nit dels Nous Professionals 
 
Data: dijous 16 de juny de 2011 
Hora: 20:00h. 
Lloc: Seu central de la Cecot (c. Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa) 
 
Data: dijous 16 de juny de 2011 
Hora: 20:00h. 
Lloc: Seu central de la Cecot (c. Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa) 
 

 Recinte exterior 
 

19:30h. 
 

• Recepció dels convidats a l’entrada de l’edifici principal de la Cecot. 
• Intervenció del grup Adä duet (Boig per tu-Sau, Torn- Natalia Imbrugglia)  
• Visita de la mostra per part dels alumnes assistents. 

 
 

20:00h. 
 

• Arribada de les autoritats a l’edifici principal de la Cecot 
• Recepció a peu d’escala. 
• Foto dels finalistes amb les autoritats. 

 
 Recinte exterior (escenari) 
 

20:15h. 
 

• Acte de lliurament dels premis als guardonats i als tutors 
• Parlament de les personalitats convidades 
• Fi de l’acte de lliurament de premis. 

 
 Recinte exterior (zona d´aparcament)  
 

21:40h. 
 

 
• Inici del sorteig: Una samarreta del Barça dedicada pel Xavi Hernández 

per gentilesa del Gremi de Jardineria de Catalunya, 2 vals de canvi 
d’imatge de Julián Gijón Perruquers, 8 xecs regal de 30 € de Benitos 
sports, 3 vals de lloguer de bicicletes a Barcelona per a dues persones 
per gentilesa de Barcelona Bike’s, 2 vals de rentat de cotxe i 1 val de foto 
emmarcada de Fupar.     

• Intervenció del grup Adä duet. 
• Inici del càtering, servit pels alumnes de l'Associació Catalana 

d'Integració i Desenvolupament Humà (Acidh) 
• Distribució de diplomes i bosses dels patrocinadors als participants. 

 
23:00h. 

 

 
• Fi de l’acte.  

 
 

2. Instituts i alumnes a la 6a edició Premis als Nous 
Professionals   
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Concepte 2008 2009 2010 2011 
Instituts participants 31 58 49 54 

Alumnes participants 400 600 700 750 

Projectes acceptats 150 200 200 225 

Projectes finalistes 18 23 22 23 
 
 
 
Centres participants en la sisena edició: 
 
LOCALITAT NOM CENTRE 
Badalona COL·LEGI BADALONÈS 
Badia del Vallès INSTITUT DE BADIA DEL VALLÈS 
Barcelona BARCELONA ACTIVA 
Barcelona ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DEIÀ 
Barcelona ESCOLA TÈCNICA PROFESSIONAL DEL CLOT 
Barcelona IES EMAV 
Barcelona IES LA GUINEUETA 
Barcelona IES SALVADOR SEGUÍ 
Barcelona IESM FERRAN TALLADA 
Barcelona INS VALL D'HEBRON 
Barcelona INSTITUT CONSELL DE CENT 
Barcelona INSTITUT SALVADOR SEGUÍ 
Cardedeu TALLER GINEBRÓ 
Cerdanyola del Vallès INSTITUT JAUME MIMÓ 
El Masnou INSTITUT MAREMAR 
Girona IES NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ 
Granollers IES CARLES VALLBONA 
Granollers PARC ESTUDI 
Hospitalet C.E. JOAN XXIII 
Hospitalet ESCOLA TÈCNICA XALOC 
Hospitalet INSTITUT LLOBREGAT 
Hospitalet INSTITUT PROVENÇANA 
La Llagosta INSTITUT MARINA 
Lleida COL·LEGI EPISCOPAL 
Lleida ESCOLA D'ART MUNICIPAL LEANDRE CRISTÒFOL 
Lleida IES RONDA 
Manlleu INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 
Manresa ESCOLA JOVIAT 
Mollet del Vallès IES GALLECS 
Montcada i Reixach INS LA FERRERIA 
Olot INS BOSC DE LA COMA 
Ripollet IES LLUÍS COMPANYS 
Rubí IES ESTATUT 
Rubí INSTITUT J.V. FOIX 
Sabadell IES AGUSTÍ SERRA I FONTANET 
Sabadell IES SABADELL 
Sabadell INSTITUT JAUME VILADOMS 
Sabadell MODA 3, ART I TÈCNICA DEL VESTIR 
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Sant Celoni 
SALA CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX  
MONTSENY 

Sant Cugat  INSTITUT LEONARDO DA VINCI 
Terrassa COL·LEGI SANT DOMÈNEC SAVIO 
Terrassa CULTURA PRÀCTICA 

Terrassa ESCOLA MUNICIPAL D'ART 
Terrassa ESCOLA MUNICIPAL LA LLAR 
Terrassa IES MONTSERRAT ROIG 
Terrassa IES STA. EULÀLIA 
Terrassa INS SANTA EULÀLIA 
Terrassa INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL 
Terrassa INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC 
Terrassa INSTITUT TERRASSA 
Terrassa PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL DE TERRASSA 
Tortosa INSTITUT DE L'EBRE 
Vilanova i la Geltrú IMET 
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3. Projectes finalistes i guanyadors 
 
FINALISTES DE CICLE FORMATIU GRAU MIG 

 
 

 

1. CFGM TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL: “Fly with Laura”- 1r PREMI 
MODA3 , ART I TÈCNICA DEL VESTIR de SABADELL - Telf. 93 717 00 47  

Alumnes: Laura Mesas 

Tutor/a: Ramon Codina 

 

2. CFGM COMERÇ: “La Riba”- 2n PREMI 
IES MONTSERRAT ROIG de TERRASSA - Telf. 93 733 65 80  

Alumnes: David Fusta, Enmanuel Garzón i Victor Gata. 

Tutor/a: Begoña Chamarro 

 

3. CFGM INFORMÀTICA I COMUNICACIONS: “Global Domains” 

INSTITUT de BADIA DEL VALLÈS - Telf. 93 718 75 06 

Alumne: Carles Rubio 

Tutor/a: Andrés Valenzuela 
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Projecte: “Fly with Laura”- 1r PREMI  
CFGM TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL  

MODA3 , ART I TÈCNICA DEL VESTIR de SABADELL - Telf. 93 717 00 47  

Alumnes: Laura Mesas 

Tutor/a: Ramon Codina 
 

OBJECTIU: 
En aquests moments que ens trobem complicats econòmicament un projecte 
com aquest que reuneix conceptes com disseny de moda, reciclatge 
(transformar el producte inicial i convertir-lo en un de nou),  innovació, e-
commerce mitjançant xarxes socials, i assequible econòmicament ha estat la 
fórmula que ens ha fet saber que podria ser possible portar-lo a la realitat. 
S’ha creat una marca de moda “Fly with Laura”, que ofereix al client la 
possibilitat de reciclar vestits de còctel ja utilitzats per re dissenyar-los i 
convertir-los en nous models. El canal de compra del producte a transformar, un 
punt físic a Girona. El canal de venta, (un dels que està ja experimentant un 
major creixement actualment, serà e-commerce mitjançant diferents xarxes 
socials (facebook, linked-in, slide share ) així com també la pròpia pàgina web 
master http://flywithlaura.weebly.com/ 
DESENVOLUPAMENT 
Hi ha varies fases per portar a terme aquest projecte: 

- Recerca i compra de peces de roba amb els requisits adequats per poder ser 
redissenyats i venguts posteriorment amb èxit. (exigència de qualitat i interval 
de preus de compra). 

- Creació d´una col.lecció de moda, exemple de les possibilitats de la 
dissenyadora  (area creativa i tècnica). 

- Sessió fotogràfica del primer model confeccionat transformat. (fotografia del 
model comprat sense transformar, i fotografia del model confeccionat ja 
transformat). 

- Pla de marketing del projecte, des de la filosofia del negoci fins la viabilitat 
econòmica d´aquest. 

- Desenvolupament del canal E-commerce .  

El projecte inclourà: 
- Dossier de creació del nou producte:  

• Procés creatiu de la possible col.lecció. Procés des del model iniciat 
fins el model confeccionat i transformat 

• Panell d´ambientació, Carta de colors, Carta de teixits 
• Fitxes tècniques de prendes no confeccionades 
• Fitxa tècnica del prototip transformat i confeccionat 
• Memòria del procés creatiu. 

 

- Dossier del Pla de Marketing (viabilitat econòmica)  
• Filosofia del negoci 
• Diagnòstic DAFO 

http://flywithlaura.weebly.com/�
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• Objectius (quantitatius i qualitatius) 
• Segmentació del client 
• Mapa posicionament de la marca respecte competència 
• Atributs del producte i requisits de compra de producte inicial. 
• Creació de negoci: creació de marca, símbol, logo, etiquetes, bosses, 

penjadors, escandall de la prenda confeccionada transformada, preu 
de venta, estratègia de venta, botiga tradicional (punt de venta i de 
compra), merchandising, política de comunicació, objectius de venta, 
inversions inicials, beneficis estimats, viabilitat econòmica. 

 

- Sessió fotogràfica d’un model inicial i fotografies del primer model confeccionat 
transformat. 
 

- Memòria de tots els passos realitzats durant el procés de creació del canal e-
commerce:  Links de facebook, linked-in, slide share, i de la propia web master 
de la marca “Fly with Laura”. 

CONCLUSIONS DEL TREBALL   (més viabilitat econòmica i tècnica). 
El treball m’ha donat una visió global de negoci, no només de la creació de 
producte, en aquest cas d’una col·lecció de moda sinó de què fer amb ella per 
donar-la a conèixer i tenir la possibilitat de crear el meu propi negoci una 
vegada surti de l’escola. Oferint innovació, orientat a un públic jove amb ganes 
de vestir exclusivitat, molt introduït i familiaritzat amb les xarxes socials i amb 
pocs recursos econòmics. 
El fet de partir de peces de roba ja utilitzades i d’utilitzar les xarxes socials com 
a canal de comunicació amb el client, fa que el projecte es pugui portar a la 
realitat amb relativa facilitat. 
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Projecte: “La Riba”- 2n PREMI  
CFGM COMERÇ  
IES MONTSERRAT ROIG de TERRASSA - Telf. 93 733 65 80  

Alumnes: David Fusta, Enmanuel Garzón i Victor Gata. 

Tutor/a: Begoña Chamarro 

 
OBJECTIU: 
Després d’un estudi de les diferents idees de negoci, hem decidit portar a terme un 
projecte d’empresa dedicat a la venda de productes de ferreteria i bricolatge, ja que a la 
zona on estem situats trobem empreses dedicades a la venda a l’engròs de productes 
similars o per a usos industrials, però no disposa d’establiments d’aquest tipus enfocats 
als consumidors finals i que incloguin en el seu assortiment una varietat de productes 
destinats al manteniment del propi habitatge, local, jardí, etc. 
Una altra raó important per posar en marxa aquest projecte és l’experiència dels 
membres del grup en aquest sector, ja que realitzem o hem realitzat pràctiques en 
establiments d’aquest tipus. 
El nostre establiment es tracta d’una ferreteria que vol trencar amb el típic model de 
ferreteria clàssica i apagada. Volem donar un aspecte més dinàmic i acollidor al nostre 
establiment. Posarem a la venda productes de ferreteria, bricolatge, pintura i jardí entre 
d’altres i ens posarem com a prioritat l’atenció, orientació i servei al client. 
També volem oferir diverses promocions per captar a clients potencials i realitzar 
diverses estratègies, com carnet de l’establiment, per crear una clientela fidel. 
Creiem que és una bona idea de negoci, ja que en aquest moment de crisi econòmica, 
les persones intenten retallar despeses, i nosaltres, proveïm  productes per a la 
realització de diverses reparacions o canvis que els propis clients poden realitzar als 
seus habitatges, locals, jardins, etc, sense necessitat de contractar serveis externs. 
Com a objectius principals ens proposem: 

• Gestionar i administrar el negoci de una manera adequada per portar a la 
fi una empresa rentable i amb èxit. 

 
• Donar-nos a conèixer entre els residents de la nostra ciutat. 

 
• Prioritzar l’atenció i orientació als clients per satisfer les seves necessitats 

i crear un clientela fidel. 
 

• Arribar a les quotes de mercat previstes. 
 
Amb el nostre negoci pretenem cobrir necessitats com: 

• Necessitats de seguretat: Diferents necessitats que poden originar-se a 
partir de averies o per un mal manteniment de habitatges o vehicles i que 
es volen cobrir per tornar a sentir-se tranquil en la nostra vida quotidiana. 

 
• Necessitats d’autorealització: La nostra empresa es dedica a vendre 

productes que poden ajudar a realitzar reparacions o manteniment del 
nostres bens i així, cobrir necessitats d’autorealització. 

 



   
   
  COMISSIÓ FP 

6a Edició: Premis als Nous Professionals – La Nit dels Nous Professionals 10 
 

Dept. Comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 630 91 80 26 

CONCLUSIONS DEL TREBALL   (més viabilitat econòmica i tècnica). 
Per a la posada en marxa del nostre negoci disposem d’un capital de 40.000€, que 
englobarà conceptes com compres d’existències, publicitat, mobiliari, etc.  
La major part del capital s’invertirà en els productes que posarem a la venda, per 
disposar d’un assortiment que compleixi les necessitats dels clients. 
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Projecte: “Global Domains” - Finalista 
CFGM INFORMÀTICA I COMUNICACIONS  

INSTITUT de BADIA DEL VALLÈS - Telf. 93 718 75 06 

Alumne: Carles Rubio 

Tutor/a: Andrés Valenzuela 

 
OBJECTIU: 
Global Domains és una empresa que es dedica a la creació i manteniment de 
dominis en els servidors més habituals del nostre entorn empresarial. 
Els serveis que oferim són (objectius d’aquest projecte):  

• Automatització en la creació de comptes d’usuaris en un domini 
mitjançant un fitxer, a més de la creació d’un directori propi, configuració 
automàtica de contrasenyes, etc,... 

• Configuració d’un host per allotjar la pàgina web de l’empresa. 
• Instal·lació de la pàgina web en el host. 
• Gestió de còpies de seguretat. 
• Utilitzar els usuaris per gestionar l’accés a Internet mitjançant un proxy. 
• Creació d’un manual per fer tot el procés.   

 
Per poder escollir la tecnologia més apropiada per desenvolupar el projecte, 
s’han tingut en compte dos aspectes fonamentals: l’estalvi (utilitzant programari 
lliure i gratuït amb possibilitats d’escalabilitat) i les característiques de l’entorn 
empresarial de les rodalies. En quant a aquest últim punt, el projecte s’ha hagut 
de desenvolupar en Windows Server 2008 fent servir el component i servei 
Active Directory. Per la resta de components “software” el criteri principal de 
selecció serà l’estalvi. Per allotjar la pàgina web utilitzarem un servidor (host) 
extern i gratuït (http://www.000webhost.com), compatible amb Joomla 1.5.23. 
La pàgina web es desenvoluparà amb aquest gestor de continguts (CSM) que 
també és de lliure llicència. En la gestió de còpies de seguretat ens hem 
decantat per “Cobian Backup” de llicència Freeware i que disposa d’un gran 
nombre d’opcions i serveis. Per a la gestió d’internet farem servir el programa 
“FreeProxy” que també és de llicència Freeware i que disposa d’un gran nombre 
d’ opcions i serveis. A més, la configuració és molt intuïtiva. 
Pel que fa a la viabilitat econòmica, simplement comentar que el cost en la 
creació del mateix, serà mínim doncs únicament tindrem despeses de 
desplaçament i de mà d’obra. A nivell de màrketing, el producte final s’oferirà 
distribuït en diferents paquets perquè siguin atractius per les diverses 
empreses. Per exemple, el paquet més assequible  és: Instal·lació i configuració 
d’un Active Directory a nivell bàsic. No inclou importació d’usuaris, administració 
de directoris compartits, planificació de còpies de seguretat ni la configuració 
d’un proxy. Preu 185€ durant el primer any. 
Pel que fa a la viabilitat tècnica, anotar que únicament serà necessari que 
l’empresa disposi d’una màquina servidora amb Windows Server 2008. La 
dificultat restarà en el que oferim: la nostra experiència i coneixements tècnics. 

http://www.000webhost.com/�
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Concloem dient que l’estructura de l’empresa és molt senzilla i fàcil d’engegar 
perquè no requereix una inversió econòmica però sense cap mena de dubte pot 
ser molt atractiva per les empreses del nostre entorn. A la vegada, creiem que 
aquest negoci és molt escalable doncs podem afegir nous serveis segons les 
necessitats de cada client. 
 
DADES ECONÒMIQUES (pressupost, si s’escau) : 
En aquest gràfic d’estudi del punt mort podem veure la inversió necessària pel primer 

mes (la despesa més gran d’engegar legalment la nostra empresa com a autònom): 

Ingressos = Preu de venta x Quantitat venuda (I= P x Q) 
Costos = Costos Fixos + Costos Variables (C= CF + CV) 
Costos Variables = Costo variable per unitat x Quantitat (CV= Cvu x Q) 
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FINALISTES DE CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 

 
 

 

1. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Termolitech, SL”- 1r PREMI 
INS. DE L’EBRE de TORTOSA - Telf. 97 750 09 49  

Alumnes: Emilia - Teodora Pop, Andrea Subirats Martí, Àfrica Subirats Ferreres 
i Pilar Gallego Hernández 

Tutor/a: Enric García i Maria Pilar Nuez 

 

2. CFGS TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL: “Guess the secret”- 2n PREMI 
MODA3 , ART I TÈCNICA DEL VESTIR de SABADELL - Telf. 93 717 00 47  

Alumnes: Rocío Díaz 

Tutor/a: Meritxell Fonts 

 

3. CFGS SANITAT - PRÒTESI DENTAL: “Labodent, SL” 

INS. LA FERRERIA de MONTCADA I REIXACH - Telf. 93 575 21 84 

Alumnes: Noelia Campos, Rubén Cano, Iris Guillén, Ariadna Mata i Sergio 
Moral 
Tutor/a: Isabel Pedraza i Maria Dolores Martín 

 

4. CFGS GESTIÓ DE COMERÇ I MÀRQUETING: “Restaurant Suca-hi” 

INS. AGUSTÍ SERRA I FONTANET de VALLMANYÀ - Telf. 655 84 03 30 

Alumnes: M. Carmen Martín 

Tutor/a: Mar Masià 

 

5. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Happy Celac, SA” 

COL·LEGI BADALONÉS de BADALONA - Telf. 93 384 75 75 

Alumnes: Ma Ángeles Hernández, Tamara Sandía, Jennifer Pereiras, Sarai 
Zambrana 

Tutor/a: Ricardo Eguíluz 

 

6. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Centre de negocis Business” 

INSTITUT PROVENÇANA d’HOSPITALET DE LLOBREGAT - Telf. 93 338 25 53 

Alumnes: Mònica Almonacid, Arantxa de los Riscos i Ada Toll 

Tutor/a: José Francisco Barraguer 
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Projecte: “Termolitech, SL” – 1r PREMI 
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
INS. DE L’EBRE de TORTOSA - Telf. 97 750 09 49  

Alumnes: Emilia - Teodora Pop, Andrea Subirats Martí, Àfrica Subirats Ferreres i Pilar 
Gallego Hernández 

Tutor/a: Enric García i Maria Pilar Nuez 

 

OBJECTIU: 
TERMOLITECH, SL (Termòlisis Technology, SL),  s’encarrega de la recollida dels 
pneumàtics fora d’ús als tallers de cotxes, concessionaris i distribuïdors de pneumàtics 
associats a l’empresa i del procés de reciclatge per a vendre posteriorment una part del 
material reciclat a empreses transformadores i l’altra part per a fabricar els productes 
exclusius de l’empresa o bé recautxutant el pneumàtic. 
TERMOLITECH, SL va ser creada amb la finalitat de contribuir amb el medi ambient a 
través d’una tècnica innovadora i única de reciclatge de pneumàtics anomenada 
Termòlisis (definició anotada al treball). Els objectius principals són: fomentar l’ús dels 
productes reciclats per a la fabricació de nous productes, mantenir el funcionament 
amb una millora continua, proporcionar llocs de treball, satisfer les necessitats dels 
clients i tenir la rapidesa suficient al servei de recollida. Segons els nostres estudis de 
la competència, aquesta empresa seria la única en tot el territori Espanyol.  
La viabilitat tècnica del projecte està caracteritzada per una sèrie de factors molt 
importants com ara el pla contra incendis que vam crear, (obligatori per a les empreses 
industrials), la maquinària adquirida què és l’adequada per a una empresa com 
Termolitech, sl, vam realitzar una ruta a fer pel transportista encarregat de la recollida 
dels pneumàtics, de manera que comporti menys despeses i més rapidesa al servei de 
recollida, disposem dels elements de transport necessaris per a poder desenvolupar 
l’activitat diàriament, entre altres factors nombrats al projecte. 
Per a realitzar el pla de viabilitat econòmica  vam fer un estudi de mercat, que consistia 
en unes enquestes distribuïdes pels tallers per informar-nos de la quantitat de 
pneumàtics fora d’ús que es ven, la gent que adquireix aquest tipus de productes i la 
quantitat aproximada de pneumàtics fora d’ús que solen acumular cada mes  als 
pàrquings o llocs destinats per aquesta finalitat. A partir dels resultats obtinguts per 
l’anàlisi de les enquestes vam realitzar una taula de previsió de vendes per a 2 anys. 
Després vam passar a calcular les despeses, el pressupost de costos, els ingressos 
aproximats que podríem obtenir per la venda dels nostres productes, entre molts 
d’altres especificats al projecte.  
Vam fer el càlcul del rati de rendibilitat del capital invertit, el qual ens va donar un 84% , 
aquest ens indica que el funcionament de l’empresa durant aquest dos anys, ha estat 
molt rentable. 
En resum, creiem que és una empresa molt innovadora. Els productes que oferim cada 
cop són més utilitzats per a l’asfalt de les carreteres o bé per a les rodes del camions, 
soles de sabates, etc. Tot i l’ elevada inversió, hi ha més beneficis que pèrdues. La 
planificació de l’empresa per a l’oficina i la planta d’emmagatzematge ha estat 
realitzada amb tots els detalls. Un cop vist els resultats econòmics, creiem que és una 
bona inversió. 
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DADES ECONÒMIQUES (pressupost, si s’escau) : 
    

-Propietat industrial:  6.000,00€ 

-Aplicacions informàtiques: 1.250,00€ 

-Terrenys i béns naturals: 103.637,04€ 

-Construccions: 143.380,00€ 

-Instal·lacions tècniques: 212.248,00€ 

-Maquinària: 741.400,00€ 

-Utillatge: 3.000,00€ 

-Mobiliari: 3.950,00€ 

-Equips per a procés 

d’informació: 
3.620,00€ 

-Elements de transport: 46.319,00€ 

-Caixa: 2.500,00€ 

-Bancs: 821.000€ 

                    TOTAL 

INVERSIÓ: 
2.088.304,04€ 
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Projecte: “Guess the secret” – 2n PREMI 
CFGS TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL 

MODA3 , ART I TÈCNICA DEL VESTIR de SABADELL - Telf. 93 717 00 47  

Alumnes: Rocío Díaz 

Tutor/a: Meritxell Fonts 

 

OBJECTIU: 
Convertir un producte tradicional com és el teixit tèxtil amb un producte tècnic, 
innovador i intel·ligent, i amb possibilitat de nous usos, és el objectiu principal 
d’aquest projecte. 
Es tracta d’un teixit que amb el contacte amb l’aigua canvia de color i 
descobreix formes i figures amagades als ulls fins aleshores….  
El projecte consisteix en la demostració de diversos usos d’aquest teixit:  
1. Per un cantó es presentarà la creació d´ una marca de moda que presenta 
la seva primera col·lecció plena de disseny i d´ innovació tèxtil, utilitzant aquest 
teixit per alguna de les seves “prendes”.  

2. Per una altre cantó, també es presentarà un producte amb fins publicitaris, 
un paraigües confeccionat també amb aquest mateix teixit. 

I seguint amb les noves tecnologies el canal de comunicació amb el client serà 
mitjançant una botiga on-line. Degut a la forta influencia japonesa de la 
dissenyadora la botiga serà en català, castellà, anglès i japonès (mercat 
asiàtic). 
 
DESENVOLUPAMENT 
Aquest projecte ha estat el resultat d´una llarga investigació i recerca de noves 
matèries primes, en aquest cas el teixit tèxtil,  així com possibles proveïdors 
internacionals que poguessin proporcionar aquests nous materials a preus 
assequibles. 
A partir d’aquí s’ha desenvolupat la col·lecció “Guess de secret”. Es presentarà: 

- Memòria de la investigació i la recerca. 
- Dossier creatiu i tècnic del producte (viabilitat tècnica) 
- Dossier del Pla de Marketing (viabilitat econòmica)  
- Sessió fotogràfica del prototip: jaqueta reversible impermeable i paraigües. 
- Web i botiga on-line de la marca de moda:  http://lovelymisao.weebly.com 

 
CONCLUSIONS DEL TREBALL    
Aquest projecte ha fet donar-me compte de les dificultats reals que suposa 
portar a terme una idea inicial, aparentment senzilla, a la realitat, des de la 
decisió d’escollir el teixit fins el desenvolupament del producte fins a la 
transmissió de tota aquesta idea a altres persones. Però que finalment tot és 
possible si t’agrada el que fas i hi poses il·lusió i ganes! 

http://lovelymisao.weebly.com/�
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També m’ha fet desenvolupar aquelles competències necessàries per poder 
desenvolupar amb èxit un lloc de treball en el món laboral actual: investigació, 
innovació, visió internacional, i visió de futur.  
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Projecte: “Labodent, SL” – FINALISTA 
CFGS SANITAT - PRÒTESI DENTAL 

INS. LA FERRERIA de MONTCADA I REIXACH - Telf. 93 575 21 84 

Alumnes: Noelia Campos, Rubén Cano, Iris Guillén, Ariadna Mata i Sergio 
Moral 
Tutor/a: Isabel Pedraza i Maria Dolores Martín 

 

OBJECTIU: 
L'empresa Labodent, és un projecte que té l’objectiu d’instal·lar un laboratori 
fabricador de productes dentals a mida, concretament pròtesis dentals. 
L’empresa està distribuïda en una planta (local), situat al carrer moli nº4, una 
zona cèntrica de la ciutat de Ripollet i disposa de les autoritzacions municipals 
corresponents on es certifica que la instal·lació i les activitats que es realitzen 
compleixen els requisits legals exigibles davant l’Ajuntament, acceptat pel 
col·legi de protètics i havent  passat l’avaluació de Riscos Laborals.  
Labodent intenta ressoldre les carències de la zona del Vallès en l’àmbit de la 
pròtesis dental. Per fer-nos lloc al mercat, apostem per una gran qualitat en el 
servei que oferim i preus molt competitius. Per donar-nos a conèixer 
utilitzem una campanya de marketing molt atractiva y agressiva, amb cartes als 
odontòlegs, targetes amb la nostra ubicació, sobres amb el nostre logotip, 
pagina web... 
La gran avantatge de treballar amb nosaltres es la capacitat de solventar 
qualsevol treball que ens requereixin. El nostre laboratori estarà dotat de 
maquinària suficient per donar cobertura a la pròtesis fixa, pròtesis 
implantosoportades, removibles i ortodòncia.  
Tota aquesta inversió econòmica necessària per a comprar la maquinària i 
mantenir l’empresa l’hem realitzat amb els nostres estalvis personals i amb els 
beneficis que treure’m del nostre treball.  
Es subcontractarà el metall dels esquelètics ja que en un estudi previ ens vam 
adonar que la inversió necessària per a realitzar aquest treball era massa gran, 
per contra el preu de l’estructura metàl·lica es baix, pel que l’ amortització d’ 
aquesta inversió no està garantida a curt termini, sinó a llarg termini. 
Utilitzarem un innovador sistema de comunicació que ens permetrà estar 
comunicats via videotrucades on ens podrem comunicar de manera més ràpida 
i efectiva, ja que a vegades en el món dental es difícil explicar les diverses 
situacions que pots trobar-te. 
Comencem com un laboratori petit que intenta abastar tot tipus de pròtesis 
dentals per donar la major viabilitat al projecte, que s’ampliarà segons guanyem 
mercat, ja que pensem estar en continua evolució i donar als nostres clients, 
clíniques dentals de la zona del Vallès, els productes més innovadors i eficients, 
fabricats en el menor temps possible. 
Aquest projecte d’empresa pensem que serà un èxit, ja que oferim proximitat a 
les clíniques dentals, gràcies al nostre propi servei d’enviament i recollida de 
productes.  Ens hem situat a una zona on no hi ha gaire competència i oferim 
molta varietat de productes d’alta qualitat a un bon preu. Això precisament 
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motivarà a l’odontòleg a treballar amb nosaltres, formant un bon equip a 
disposició del pacient. 
 
DADES ECONÒMIQUES (pressupost, si s’escau) : 
La nostra inversió es resumeix en aquesta taula on s’explica el capital que hem 
aportat cadascú de nosaltres, el resum de les despeses que té mantenir el 
laboratori (mensualment) i el cost inicial de tot l’equipament i lloguer del local 
(material) tenint en compte una reserva de diners per a qualsevol imprevist. 
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Projecte: “Restaurant Suca-hi” – FINALISTA 
CFGS GESTIÓ DE COMERÇ I MÀRQUETING 

INS. AGUSTÍ SERRA I FONTANET de VALLMANYÀ - Telf. 655 84 03 30 

Alumnes: M. Carmen Martín 

Tutor/a: Mar Masià 

 
OBJECTIU: 
El projecte “Suca-hi” va dirigit al sector de la restauració, es la creació d’un 
restaurant establint com a protagonista la nostra especialització en salses, 
posant l’accent a la elaboració biològica, vegetariana i vegana (utilització de 
productes de NO origen animal) de les mateixes. 
S’opta per un negoci de restauració sofisticada, transmetent aquesta imatge 
amb el personal, l’ambient, la qualitat dels productes, el tracte amb els clients i 
la diferenciació del gust. 
Es proposa la tendència al tast; es serveixen petites racions del mateix plat, de 
manera que el client pot degustar  varies porcions amb diferents salses, amb 
l’objectiu de que la mateixa base sorgeixin sabors i sensacions molt diferents. 
Els clients tenen la oportunitat de personalitzar el seu plat amb les seves salses 
preferides, tot degustant un plat elaborat, considerant el gust, producte i 
presentació. 
S’ optimitzarà la renovació, fomentarem una carta estacional: a la primavera 
donarem prioritat a  les verdures maximitzant el color, els bolets, la carabassa o 
l’endívia a la tardor…a més de realitzar canvis mensuals de salses. 
Mencionarem els esdeveniments més interessants a Sabadell com monòlegs, 
concerts, fires... s’actualitzarà setmanalment en una petita carta que trobarem a 
la taula de cada comensal.  
També incorporem un disseny interior que es recolzar en diferents ambients, 
s’estableixen dos nivells a la sala, també es podran trobar boxes privats amb 
sofàs i taules baixes, i un disseny d’il·luminació que acompanyi adequadament 
a la creació de cada ambient.  
El disseny es d’estètica sofisticada i a la vegada  adaptable i funcional, 
comporta una harmonia, color i textures acurades, seguint les tendències 
ergonòmiques tot complint les mesures de seguretat i higiene. 
La distribució del local es desenvolupa d’acord amb les normatives de prevenció 
en riscos, a més, la distribució conforma una percepció agradable i elegant. Es 
duen a terme accions per al reciclatge de les restes per contribuir al màxim 
possible amb l’impacte en el medi ambient. 
Es contractarà un administratiu, cambrers adequadament qualificats i 
proveïdors en qualitat nacional i internacional, experts en gourmet i productes 
de denominació d’origen. Per a les fruites i verdures ens recolzem en els 
pagesos de la zona. A més es comptarà amb un agent comercial dinamitzador 
del nostre negoci. 
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Es treballarà amb proveïdors i personal adequat: tant les empreses que ens 
proporcionen les tecnologies, materials i maquinaria, com els treballadors 
contractats, condicionen una efectiva viabilitat tècnica al projecte. S’han triat 
varis distribuïdors: un pel mobiliari, un altre per la maquinaria, un altre per als 
complements de mobiliari i un últim per al menjar. Això proposa un 
especialització en cada àrea de manera que quedaran cobertes incerteses que 
podrien provocar una inviabilitat al projecte. 
L’objectiu es oferir un servei i una qualitat de producte que ens caracteritzi per 
l’excel·lència  i ens diferenciï de la competència,  oferint al consumidor, un 
servei de qualitat, que es desenvolupi en un ambient propici per gaudir d’una 
opció ben diferent. 
En quant als factors de procés, tot està organitzat de manera que el producte 
arribi el més fresc possible, els aliments són emmagatzemats en òptimes 
condicions afegint com a aspecte laboral al personal capacitat i motivat per a 
dur a terme un treball eficient, tant en el procés de cuina com en el de servei,  
per a que el client trobi un menjar exquisit.  
Un cop aplicat el que requereix un estudi de mercat i la posterior aplicació de 
les tècniques del marxandatge s’obtindrà una fiabilitat a l’hora de desenvolupar 
el nostre negoci i fer possible en nostre posicionament al mercat al llarg del 
temps. 
A vista de les dades tècniques de la Cambra de Comerç de Sabadell, es 
projecta que Sabadell es una ciutat cada cop més creixent i referent, sobretot el 
centre de negocis, l’Av. Francesc Macià, on es concentren comerços, oficines, 
hotels i habitatges, jutjats, centres comercials com el Padock i el Corte Inglés, 
en definitiva, els nostres clients potencials, cosa que optimitzarà la futura 
introducció del metro,  y una major probabilitat que aquests s’ajustin  al perfil  
target al que ens dirigim. 
Per tant, ens situem en un àrea de dinamisme econòmic, obtenim una excel·lent 
visibilitat i comunicació, facilitat de localitzar i arribar al restaurant per part dels 
clients i amb aparcament públic. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES (pressupost, si s’escau) : 
L’obertura del restaurant suposaria un capital d’inversió de 84,768€, com a 
negoci de nivell mig alt, que es repartiran en el local: lloguer i remodelació, 
l’adquisició d’equips i béns, costos administratius i de personal, promoció i 
propaganda, subministraments i en el fons de protecció i suport. 
El llindar de rendibilitat es troba als 8.900 € mensuals, amb l’afluència de 296 
clients al mes per valor mitjà de consumició de 30€. 
S’espera cobrir costos durant els dos pròxims anys a l’apertura, moment a partir 
del qual s’obtindran beneficis. 
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Projecte: “Happy Celac, SA” – FINALISTA 
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

COL·LEGI BADALONÉS de BADALONA - Telf. 93 384 75 75 

Alumnes: Ma Ángeles Hernández, Tamara Sandía, Jennifer Pereiras, Sarai 
Zambrana 

Tutor/a: Ricardo Eguíluz 

 

 
OBJECTIU: 
El projecte d’empresa està dirigit per aquelles persones que tenen 
intolerància al gluten, és a dir, són celíaques i per a persones amb 
intolerància a la lactosa.  
Els celíacs són persones que, per una predisposició genètica, reaccionen a la 
ingesta del gluten, proteïna present al blat, civada, ordi i sègol. Ingerir 
gluten els provoca una lesió a les vellositats del budell prim que afecta la 
capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments. La intolerància a la lactosa 
consisteix en una afecció de les microvellositats intestinals deguda al 
fet que l'organisme produeix poca o cap quantitat de l'enzim lactòs, 
que es deriva en una impossibilitat del metabolisme de la lactosa.   
Hi ha moltes persones que per motius econòmics a l’hora de menjar 
no poden anar a un restaurant per a celíacs o intolerants a la lactosa 
perquè són cars o n’hi ha molt pocs. I d’altre banda anar a un 
restaurant sense gluten pot ser un problema a l’hora del temps que 
tingui la persona per menjar, ja que quasi tos els establiments sense 
gluten i lactosa s’ha de fer un reserva anticipada per a anar a menjar i 
no poden anar esporàdicament. 
 Nosaltres proposem un restaurant de menjar ràpid mixta, de menjar 
especialitzada per a aquestes malalties i per aquelles persones que 
poden menjar de tot sense cap problema a un preu accessible per a 
tot tipus d’economia .Hi ha molts establiments  de venda de menjar 
sense gluten o lactosa però no hi ha restaurants de menjar ràpid i 
creiem que aquestes persones també tenen el dret de poder sortir a 
menjar fora sense gastar molts diners. 
Ens diferenciem de la resta de restaurants sense gluten o lactosa, per 
els preus i perquè és de menjar ràpid. 
A més la majoria d’utensilis que utilitzem són ecològics per poder 
ajudar al medi ambient. Per a l’obertura del establiment contem amb 
recursos econòmics, ja que demanem un préstec i a més contem amb 
un mercat en procés de desenvolupaments ja que cada cop hi ha més 
celíacs i intolerants a lactosa i cada vegada els deixen més de costat. 
La fortalesa del negoci és que el nostre projecte és pioner en el seu 
sector però tenim una gran debilitat que és que sempre hi haurà més 
gent que pot menjar gluten i lactosa que la que no poden. 
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A pesar que la diversitat de restaurants de menjar ràpid és abundant 
a Catalunya, hem decidit crear-la perquè seria pionera en menjar 
ràpid sense gluten i sense lactosa assequible econòmicament per a 
qualsevol persona. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES (pressupost, si s’escau) : 
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Projecte: “Centre de negocis Business” – 
FINALISTA 
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Centre de negocis Business” 

INSTITUT PROVENÇANA d’HOSPITALET DE LLOBREGAT - Telf. 93 338 25 53 

Alumnes: Mònica Almonacid, Arantxa de los Riscos i Ada Toll 

Tutor/a: José Francisco Barraguer 

 

 
OBJECTIU: 
BUSINESS HOSPITALET SLL  és un centre de negocis de Lloguer de 
despatxos, llocs de treball o workcenter  i sales, domiciliació de societats i 
oficina virtual, ubicat la zona de Europa Fira de L’Hospitalet de Llobregat. Tenim 
en compte que aquest es el àmbit de actuació i realitzant un anàlisis de 
competència  es troba que no ni ha cap espai que ofereixen els serveis 
d’aquesta empresa. 
 
L’empresa està dirigida a persones emprenedores i empreses que no compten amb un 
espai físic de treball o que, per la seva activitat econòmica, viatgen o visiten clients la 
major part del temps i necessiten un domicili fiscal. A part també comptarien com a 
clients potencials  les empreses que participen en les 25 fires anual que  organitza la 
“FIRA DE BARCELONA”.  
 
La constitució jurídica de BUSINESS HOSPITALET es una societat limitada laboral 
amb un capital social de 60.000 €, distribuït en tres sòcies treballadores amb una 
aportació de 20.000 €  cadascuna. 
 
Els serveis de lloguer de despatxos i llocs de treball inclouran: 

 

• Domicili social i comercial. 
• Mobiliari (a conveniència del client en funció de disponibilitat). 
• Número de telèfon personalitzat. 
• Atenció i recepció de visites. 
• Desviament de trucades  
• Notificació via e-mail de missatges i trucades en el mateix moment de generació 

dels mateixos. 
• Connexió a fax i impressora del centre. 
• Creació d'una xarxa interna entre els PC’S del despatx (VLAN). 
• Connexió a Internet banda ampla i connexió Wi-Fi. 
• Utilització de serveis: recepció i enviament de correspondència, ús de telèfon, 

fax, fotocòpies, cafeteria. 
• Accés centre Dilluns a Diumenge de 8.00 a 20.00 hores ininterrompudament  
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El servei de oficina virtual inclourà: 

 

• Utilització de la nostra adreça en la seva correspondència. 
• Domicili Social, Adreça de Negocis o Delegació Comercial. 
• Secretària coordinadora i atenció de visites personalitzada. 
• Recepció i enviament de correspondència  
• Accés al centre de comunicacions (ús del telèfon, fax, e-mail, Internet, 

fotocòpies, etc.). 
 
 
 
DADES ECONÒMIQUES 
 
En aquest apartat comentarem la tresoreria del 2011, tant els pagaments i cobraments 
que apareixen, farem un anàlisi del balanç de situació final i compte de resultats dels 2 
anys en curs, i comentarem les conclusions finals i viabilitat del projecte realitzat. 
Per començar cal dir que l’empresa es forma per un capital aportat per les tres sòcies 
de 20.000 € cadascuna, això forma un capital escripturat de 60.000 €.  
Es demana un préstec ICO liquiditat de 20.000 € sense carència i a retornar en 3 anys 
amb pagament mensual i amb un interès molt atractiu.  
Els ingressos mensuals son 100% les vendes previstes més els dipòsits que facturem 
pels lloguers dels nostres despatxos, aquests dipòsits ens serveixen per poder jugar 
amb la nostre tresoreria i finançar-nos momentàniament, cosa que ens fa ser molt 
cauteloses i tenir en compte les dates de devolució d’aquestes fiances. 
Això ens fa tancar la tresoreria del 2011 amb 8.000 € de saldo positiu, tenint en compte 
la obligació que se’ns obre en el passiu de tornar els dipòsits al 2012. 
Les despeses inicials, desglossades en un quadre Excel, son tant inversions d’actiu per 
poder oferir els nostres serveis, com les despeses d’obertura pròpies de la constitució 
d’un negoci, en total aquestes ascendeixen a 54. 280 € que son suportades 
pràcticament pel total del capital aportat.  
Les despeses mensuals, desglossades en els quadres de tresoreria,  son bàsicament 
serveis generals com per exemple el lloguer, els subministraments, serveis de neteja, 
comunitat i publicitat; com també despeses de personal, com poden ser salaris i 
seguretat social. Aquestes despeses mensuals les suportem pels ingressos obtinguts 
de les vendes i el préstec abans esmentat.  
 
La liquidació d’IRPF per les nòmines de les treballadores es liquida trimestralment cada 
20 del mes següent al trimestre tancat, contemplat al quadre de tresoreria. 
Diferent es la liquidació de l’IVA, en el primer any no es paga cap quota d’IVA ja que 
per les inversions inicials el primer trimestre suportem pràcticament quatre vegades 
l’IVA que repercutim i això ens dona per compensar tots els demés trimestres de l’any 
2011. A l’any següent el pagament de les quotes de l’Iva es fa les mateixes dates que 
la liquidació del IRPF. 
 
Fent el quadre de tresoreria dels 2 anys, i els seus respectius tancaments anuals amb 
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el balanç de situació i el compte d’explotació ens dona un tancament amb pèrdues per 
l’any 2011 de -34.758,14 €, fet que no ens desanima ja que és el primer any d’una 
empresa de nova creació i pensem que no son unes pèrdues desorbitades o que no es 
puguin compensar amb anys següents i cal destacar que les 3 treballadores hem 
cobrat el salari mensual amb pagues extres i això també forma part de la viabilitat de 
l’empresa.  
L’any següent preveiem un augment de les vendes i una pujada del 5% de les 
despeses, tot desglossat al quadre de tresoreria del 2012, fent que es tanqui l’any amb 
un benefici de 16.004 € tot i compensant les pèrdues del any anterior.  
 
Pensem que la viabilitat del projecte es bastant bona, pot ser l’entorn social com es la 
crisi i la dificultat per aconseguir finançament ens dificulti una mica, però pensem que 
tant la idea com l’estudi del projecte s’assimila a la realitat i apostem per una ampliació 
del negoci a llarg termini. 
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FINALISTES CULTURA EMPRENEDORA PROMOGUT PER FOMENT DE 
TERRASSA 

 
 

1. CFGM LABORATORI D’IMATGE: “Automàtic Faucet” – PREMIAT 

INS. STA. EULÀLIA de TERRASSA 

Alumnes: Elisabet Pérez, Míriam Màrmol, Desirée Valderrama 

Tutor/a: Ferran Fontané 

 

2. CFGM LABORATORI D’IMATGE: “TV Mind” 

INS. STA. EULÀLIA de TERRASSA 

Alumnes: Manuel Fernández , Daniel Miyazono, Javier Ruiz,  Dani Ruiz 

Tutor/a: Ferran Fontané 

 
3. CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES: “NPT-New Pushing 

Technologies” 

INS. NICOLAU COPÈRNIC de TERRASSA 

Alumnes: Ricard Muntal i Joan Borras 

Tutor/a: Enric Cladellas 

 

4. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Instant Work” – PREMIAT 

CULTURA PRÁCTICA de TERRASSA 

Alumnes: Mariona Castell, Mariona Gil 

Tutor/a: Ferran Fontané 

 
 

5. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “El país de nunca jamás” 

CULTURA PRÁCTICA de TERRASSA 

Alumnes: Carmen Castillo 

Tutor/a: Ferran Fontané 

 
6. CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: “Llar Grans Petits” 

CULTURA PRÁCTICA de TERRASSA 

Alumnes: Jordi Vallejo 

Tutor/a: Ferran Fontané 

 
7. CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL: “Llar d’infants Marieta” 
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INS. MONTSERRAT ROIG de TERRASSA 

Alumnes: Joana López Bach, Sònia Torres Mateos, Laia Soriano Brossa, 
Alèxia Heredia Arroyo, Santiago Gómez Millán 

Tutor/a: Elisa Casadas 
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- Nom del projecte:  AUTOMÀTIC FAUCET – PREMIAT GRAU MIG 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: CFGM  de laboratori i imatge. 

- Nom, cognoms i DNI dels participants:   

Elisabet Pérez  
Míriam Mármol   
Desirée Valderrama  

 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : Ferran Fontané Yubero 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : IES Santa 
Eulàlia,  Avinguda Santa Eulàlia, 72, (08223) Terrassa,  
937 314 080, ffontane@xtec.cat 

- Activitat econòmica de l’empresa: Fabricació i distribució d’un dispositiu innovador 
per tal de que no surti aigua de l’aixeta fins que ha arribat a la temperatura 
desitjada. 

 

 
 

 

- Nom del projecte:  TV MIND 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: CFGM  de laboratori i imatge. 

- Nom, cognoms i DNI dels participants: Manuel Fernández , Daniel Miyazono, 
Javier Ruiz,  Dani Ruiz 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : Ferran Fontané Yubero 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : IES Santa 
Eulàlia,  Avinguda Santa Eulàlia, 72, (08223) Terrassa,  
937 314 080, ffontane@xtec.cat 

- Activitat econòmica de l’empresa: Fabricació de microxips per implantar en el cervell 
de persones amb discapacitat física per tal que puguin canviar el canal de la 
televisió. 

 
 

 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

mailto:ffontane@xtec.cat�
mailto:ffontane@xtec.cat�


   
   
  COMISSIÓ FP 

6a Edició: Premis als Nous Professionals – La Nit dels Nous Professionals 30 
 

Dept. Comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 630 91 80 26 

 

 

 

- Nom del projecte:  NPT-New Pushing Technologies 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: CFGM  Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes. 

- Nom, cognoms dels participants:   

Ricard Muntal Martínez 

Joan Borràs Alzina 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : Enric Cladellas. 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : IES Nicolau 
Copernic, c/ Torrent del Batlle, 10 (08225), Terrassa, 937 807 517, 
msitges@xtec.cat  

- Activitat econòmica de l’empresa: Fabricació, manteniment i explotació de cendrers 
exteriors amb encenedor incorporat autònom integrat en el mobiliari urbà 

 

 

 
 
 
 

- Nom del projecte:  INSTANT WORK – PREMIAT GRAU SUPERIOR 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: 

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances 

- Nom, cognoms i DNI dels participants: 

Mariona Castell Oriol  

Mariona Gil Soriano 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : 

Ferran Fontané Yubero 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : 

Cultura Pràctica, situat al Carrer Sant Pere nº 36, Terrassa 

Tlf: 93.7832588 

ffontane@xtec.cat 

- Activitat econòmica de l’empresa: 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

mailto:msitges@xtec.cat�
mailto:ffontane@xtec.cat�
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ETT on-line especialitzada en aturats de llarga durada, majors de 45 anys. La 
ETT també contempla la col·laboració amb l’INEM en oferir formació a aquest 
col·lectiu.  
 
 

 

 
 
 

- Nom del projecte:  EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances 

- Nom, cognoms i DNI dels participants: 

Carmen Castillo Castro 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : 

Ferran Fontané Yubero 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : 

Cultura Pràctica, al Carrer Sant Pere, nº 36, Terrassa. 

Tlf: 93.7832588 

ffontane@xtec.cat 

- Activitat econòmica de l’empresa: 

El projecte consisteix en la creació d’un espai d’oci on s’oferirà una gran diversitat d’activitats, 

relacionades amb l’esport, el contacte amb animals domèstics, espais lúdics a l’aire lliure, amb 

una àmplia zona d’aparcament. El projecte està pensat per ser ubicat en la zona de l’antic 

Esport Center.  

 

 

 

 

- Nom del projecte:  LLAR GRANS PETITS 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances 

- Nom, cognoms i DNI dels participants: 

Jordi Vallejo Vega 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : 

Ferran Fontané Yubero 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
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- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del projecte : 

Cultura Pràctica, situat al Carrer Sant Pere nº 36, Terrassa. 

Tlf: 93.7832588 

ffontane@xtec.cat 

- Activitat econòmica de l’empresa: 

El projecte consisteix en una residència i centre de dia per a gent gran i una llar d’infants. 

L’objectiu és el d’oferir les activitats pròpies i adequades, tan per la cura dels més grans com 

dels més petits, combinant determinades activitats entre aquests dos col·lectius.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Nom del projecte:  LLAR D’INFANTS MARIETA 

- Grau (mitjà o superior) i família professional del Cicle Formatiu: CFGS d’Educació Infantil. 

- Nom, cognoms i DNI dels participants: Joana López Bach, Sònia Torres Mateos, 
Laia Soriano Brossa, Alèxia Heredia Arroyo, Santiago Gómez Millán. 

- Nom del/de la tutor/a del projecte : Elisa Casadas Farré 

- Nom del centre formatiu, adreça, telèfon i adreça electrònica tutor/a   del 
projecte : IES Montserrat Roig C/ Cervantes, 46 (08221) Terrassa, 937 336 580, 
ecasadas@xtec.cat  

- Activitat econòmica de l’empresa:  Llar d’infants privada oberta 24h i 365 dies a l'any.  

Plantilla resum executiu dels projectes de Cultura 
Emprenedora de grau mitjà o superior 
 

mailto:ecasadas@xtec.cat�
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FINALISTES PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 
 

1. PQPI AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC: “Le 
recyclage artistique” 

1r PREMI 

 INS. CARLES VALLBONA de GRANOLLERS - Telf. 93 849 98 88 

Alumnes: Paula Mora i Mireia Roviralta 

Tutor: Victòria Luaces i Antònia Aguilera 

 

2. PQPI AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT “Rèplica Lotus 49”  

2n PREMI 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL de VILANOVA I LA 
GELTRÚ- Telf. 93 814 04 40 

Alumnes: Rubén Carmona, Sergi Ferrer, Pere Palleja i Daniel Romero 

Tutora: Mari Carmen Arias 

 

3. PQPI AUXILIAR DE VENDES, OFICNA I ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
“Ecoimagine” 

SAX SALA CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ de BAIX MONTSENY 
(SANT CELONI) - Telf: 93 867 41 75 

Alumnes: Jordi Boix, Yeximara Carvajal, Juan Carlos de la Cruz, María Giró, 
Aitor Giró, Marc González, Cristian Guerra, Cristina Martínez, Raquel Pavón, 
Sandra Puig, Maria del Mar Ruiz, Gemma Sánchez, Cristina Sánchez i Sandra 
Soria 

Tutor: Ester Agustí 

   

4. PQPI AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL.LACIONS DE 
MOBLES: “Ràpid-House,SL” 

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL de TERRASSA - Telf: 93 785 00 70 

Alumnes: Antoni García i Javier Alonso 

Tutor: Fidel Troya 
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Projecte: “Le recyclage artistique”  
1r PREMI 
PQPI AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC 

INS. CARLES VALLBONA de GRANOLLERS - Telf. 93 849 98 88 

Alumnes: Paula Mora i Mireia Roviralta 

Tutor: Victòria Luaces i Antònia Aguilera 

 

 

L’objectiu del nostre projecte és oferir un servei diferent dels que creiem que hi ha al 
mercat. Hem creat una empresa que es basa en la tècnica del reciclatge però enfocada 
des d’un altre punt de vista: 
 
El nostre negoci està al servei del nostre client, fent-lo participatiu del producte final, 
doncs el client aporta la matèria primera per tal de donar-li una altra utilitat al vidre 
rebutjat. 
El client pot demanar el producte que vulgui, ja siguin làmpades, gots, i tots els 
productes possibles de realitzar a partir del vidre, com tanmateix que no constin al 
nostre llistat de productes. A més a més, pot encarregar-nos el disseny del producte o 
pot facilitar-nos-el. Nosaltres només cobrem la mà d'obra. 
 
Per dur a terme el nostre servei disposem d'un local que es troba al centre de la 
població de l'Ametlla del Vallès. Aquest local consta d'una planta on hi han dues zones 
diferenciades. D'una banda les oficines on estan ubicats els despatxos i es realitzen 
tasques administratives i d'altra banda el taller, convenientment separat. A més a més 
disposem d'una sala d'actes on es poden fer conferències relaciones amb la prevenció 
del medi ambient i on també exposem els nostres productes. 
 
Per donar a conèixer la nostra empresa hem desenvolupat un seguit de tècniques 
publicitàries com ara, una pàgina web, un vídeo promocional, cartells publicitaris i de 
màrqueting com ara productes de merchandising: samarretes, bolígrafs, gorres, posa-
gots, copes de cava, tasses, porta-llapis, llapis de colors i cintes de coll per portar 
objectes.  
 
Us convidem a llegir el projecte que us presentem a continuació amb la intenció de fer 
veure a la societat el reciclatge des d' un punt de vista diferent i poder cridar l’atenció a 
totes aquelles persones que siguin receptives a les idees innovadores com en aquest, 
el nostre projecte.   
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Projecte: “Rèplica Lotus 490” – 2n PREMI 
PQPI AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT  

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL de VILANOVA I LA GELTRÚ  

Telf. 93 814 04 40 

Alumnes: Rubén Carmona, Sergi Ferrer, Pere Palleja i Daniel Romero 

Tutora: Mari Carmen Arias 

 

En els Programes de Qualificació Professional Inicial, cada any es realitza un projecte 
integrat. Es tracta d’un treball que té com a objectiu englobar tots els coneixements que 
els alumnes anem adquirint al llarg del curs i amb la intenció de fomentar el treball en 
equip. 
Els alumnes del PQPI d’Auxiliar i reparació de l’automòbil d’enguany ens vam plantejar 
el repte de poder construir algun tipus de vehicle motoritzat, en concret, una rèplica del 
“Lotus 49”, un cotxe de fórmula 1 dissenyat per Colin Chapman i Philippe Maurice per a 
la temporada de F1 1967. 
 
Desenvolupament: 
En aquest curs, a l’hora de decidir quin seria el nostre projecte integrat, vam analitzar 
els treballs que s’havien realitzat en anys anteriors i vam veure que alguns consistien 
en la fabricació de suports per a motors. Partint d’aquesta idea, vam decidir 
desenvolupar-la fins arribar a la proposta de poder construir una rèplica del “Lotus 49”. 
El “Lotus 49” era un cotxe de fórmula 1 amb un xassís monocasc d’alumini, que portava 
un motor Ford Cosworth DFV V8, amb 410 CV i amb un pes total del vehicle de 530 
Kg.  
Però els nostres recursos tecnològics i el pressupost amb els que comptàvem eren 
limitats, per això vam construir un xassís multitubular amb tubs d’acer que porta un 
motor d’un Alfa 164 2.0TS, amb uns 150 CV aproximadament, i amb un pes total d’uns 
450 Kg. 
Durant el procés de realització del projecte també ens vam trobar amb problemes quant 
l’estat del material que necessitàvem i el seu condicionament. D’altra banda, el temps 
era limitat i, per tant, el professorat va decidir limitar la construcció i la finalització del 
projecte a les fases següents: fabricació del xassís, condicionament del motor, sistema 
elèctric i assemblat mecànic (xassís - motor - canvi) 
 
Conclusions del treball: 
En un inici, el projecte ens va semblar molt engrescador i emocionant, però els nostres 
recursos tecnològics, pressupostaris i de temps ens van obligar a ajustar-nos a la 
realitat i a delimitar el nostre objectiu inicial. Tot i això, considerem que les properes 
promocions del nostre curs tindran l’oportunitat d’acabar o refer aquest mateix projecte i 
consolidar-lo com un treball transversal. 
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Projecte: “Ecoimagine” – FINALISTA 
PQPI AUXILIAR DE VENDES, OFICNA I ATENCIÓ AL PÚBLIC 

SAX SALA CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ de BAIX MONTSENY (SANT 
CELONI) Telf: 93 867 41 75 

Alumnes: Jordi Boix, Yeximara Carvajal, Juan Carlos de la Cruz, María Giró, Aitor 
Giró, Marc González, Cristian Guerra, Cristina Martínez, Raquel Pavón, Sandra Puig, 
Maria del Mar Ruiz, Gemma Sánchez, Cristina Sánchez i Sandra Soria 

Tutor: Ester Agustí 

 

La finalitat de formació del  projecte és que els alumnes identifiquen aspectes fonamentals per  al 
disseny i creació d’una proposta empresarial viable des de l’autocupació, segons el marc jurídic actual i 
les tendències  del mercat .  
ECOIMAGINE  és el resultat d’un treball de recerca en el que els alumnes, acompanyats  pels seus 
professors,  han emprat estratègies d’investigació  i de  treball cooperatiu  per  arribar a conclusions. 
En el desenvolupament del treball  s’han plantejat interrogants que han estat abordats  des dels 
diferents mòduls de formació del perfil professional.  La complexitat dels continguts de formació i la  
seva interrelació ens ha permet organitzar-nos en grups de treball per competència . 
Per a  presentar el nostre treball hem utilitzat un suport virtual perquè vam considerar que era tot un 
repte i alhora era coherent amb el format de la nostra empresa.. Us podeu adreçar a  
projecteecoimagine.wordpress.com  
En el menú DISSENY PROJECTE podeu observar el treball d’investigació desenvolupat pels 
alumnes. Aquest  procés està recollit en fitxes de treball que configuren l’esquelet  del nostre anàlisi i la 
concreció de la proposta empresarial. 
A tall de conclusions: 
ECOIMAGINE és una cooperativa  que s’instal·larà en el  viver d’empresa de l’ajuntament de Sant  
Celoni que dissenya  i elabora bijuteria amb càpsules Nespresso i ven  els seus productes a través 
d’una plataforma on-line:  ecoimagineptt.wordpress.com 
Compleix els paràmetres de les empreses respectuoses amb el medi ambient, i 
s’afegeix a les nombroses iniciatives que formen part del compromís ciutadà per a la 
sostenibilitat  en el marc de les accions locals de l’Agenda 21. Els nostres productes es 
confeccionen amb materials reciclats i les deixalles que produïm són alhora dipositades 
en un punt verd. 
 
Forma part de la nostra filosofia empresarial el reduir el nombre de serveis externs i 
d’intermediaris, per tal de fomentar l’autocupació dels socis cooperativistes, minimitzar 
els costos de producció i distribució, i així oferir preus més ajustats. Els departaments 
de l’empresa són: direcció, administració i vendes, producció i manteniment de la web. 
En quan al lliurament de les nostres mercaderies establirem lligams de col·laboració 
amb el servei de missatgeria de l’associació Acció Baix Montseny ubicada a Sant 
Celoni on treballen persones amb discapacitat. Aquesta estratègia  de col·laboració  
institucional s’aplicarà, en la mesura del possible, en tots els territoris on haguem de 
distribuir mercaderies. 
A l’hora d’escollir els nostres proveïdors decidim treballar amb empreses que utilitzin 
pràctiques justes. Entre alguns dels nostres proveïdors hi ha Ofiprix. L’hem triat per la 
seva política de gestió ambiental i el seu compromís amb els seus treballadors.  
 

http://projecteecoimagine.wordpress.com/�
http://ecoimagineptt.wordpress.com/�
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Apostem per les TIC per la sostenibilitat del model de negoci: deslocalització del punt 
de venda i del mercat, proximitat al consumidor final i la qualitat en la interrelació client-
empresa. 
Els canals de comunicació amb els nostres clients s’amplien utilitzant Twitter i 
Facebook. 

 
Per últim, el projecte empresarial ECOIMAGINE, és presenta a concurs amb el desig, 
en el cas de ser premiats, de donar la totalitat de la dotació del premi a l’entitat 
TrenKalós, que s’encarrega de donar veu a les persones desfavorides d’arreu del món i 
que nosaltres van tenir la sort de conèixer en les accions que es van organitzar en el 
nostre municipi en la Setmana per la Pau. 
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Projecte: “Rapid-House, SL” – FINALISTA 
PQPI AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL.LACIONS DE MOBLES:  

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL de TERRASSA - Telf: 93 785 00 70 

Alumnes: Antoni García i Javier Alonso 

Tutor: Fidel Troya 

 
 

Dins de l’estructura del Pla de Transició al Treball una  de les activitats  importants és 
conèixer l’entorn productiu del sector en el qual l’alumne es prepara professionalment., 
aquest coneixement general s’assoleix amb el TREBALL DE CAMP que es realitza com 
a síntesi de la formació bàsica al mes de desembre. Aprofitant aquest coneixement 
previ es proposa fer un treball d’investigació que té com a objectiu la creació d’una 
petita empresa. Enguany l’alumnat ha tingut en compte el context de dificultat 
econòmica que afecta al sector de la fusta estretament relacionat amb la construcció. 
Es parteix del següent supòsit: Dos joves fusters amb uns quants anys d’experiència en 
el sector de la fusteria de la nostra ciutat volen iniciar un projecte empresarial. Aquest 
projecte consisteix  en posar en funcionament  un  taller de fusteria  per fabricar cases 
de fusta a preus competitius respecte a la construcció tradicional. Algunes de les fases 
de la construcció aniran a càrrec d’altres professionals com ara  paletes i electricistes, 
per la qual cosa s’hauran de coordinar. 
Per  saber si el projecte és viable,  els futurs empresaris han cercat informació de tot 
allò que afecta a una iniciativa d’aquest tipus: mercat, equipament, organització, gestió, 
normativa, finançament.... i analitzat cadascú d’aquests factors per arribar a 
conclusions que determinaran les accions a prendre. 
En la tasca d’assessorament té molta importància els serveis que ofereixen  diverses 
entitats de la ciutat : Foment de Terrassa SA, Cambra de Comerç, CECOT.... i l’opinió 
de professionals del sector. També és  molt important la quantitat i qualitat de la 
informació  obtinguda a partir de webs especialitzades. En aquest treball els alumnes 
han rebut orientació i assessorament per part del professor de taller i el tutor del PTT 
que els ha coordinat. 
 
 Objectius:      

1. Descriure els trets fonamentals que caracteritzen un projecte empresarial. 
2. Responsabilitzar-se del treball que  correspon a cadascú dintre d’un equip 
3.  Recollir  i analitzar la informació de diferents fons en relació a la creació d’una 

empresa  
4. Comunicar-se de manera correcta utilitzant els registres més adequats a  

l’ocasió. 
5. Mostrar iniciativa i autonomia a l’hora d’afrontar situacions noves. 
6. Utilitzar els mitjans informàtics per a la recerca de dades i tractament de   

textos. 
7. Saber fer un treball d’investigació seguint uns criteris preestablerts 

 
Metodologia: 

1. Sessions sobre tècniques d’investigació bàsiques 
2. Disseny i planificació del treball a realitzar 
3. Distribució de tasques i responsabilitats de l’equip de treball 
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4. Visites i entrevistes per recollir la informació 
5. Posada en comú i debat per elaborar conclusions 
6. Redacció i correcció de la memòria, utilitzant recursos informàtics. 
7. Valoració de la feina realitzada per un mateix i pels companys. 

 
 La valoració dels resultats d’aquest treball ha estat positiva: els alumnes han treballat 
amb motivació, han descobert  la complexitat que té un projecte d’empresa així com els 
diferents factors que intervenen.  Han conegut els serveis que ofereixen entitats de la 
nostra ciutat. Han millorat  en autonomia , capacitat d’anàlisi i responsabilitat. Aquest 
treball els ha ajudat a entendre millor l’entorn laboral pel qual s’estan formant 
professionalment. 
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FINALISTES CREATIVITAT ARTÍSTICA 

 
 

1. CFGS  ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: “El Corb Irisat” – PREMIAT 

ESCOLA D’ART MUNICIPAL LEANDRE CRISTÒFOL de LLEIDA  

 Telf. 973700362 

Alumnes: Romina León 

Tutors: Matilde Mayoral 

 

2. CFGS TÈCNIC EN PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS, RÀDIO I 
ESPECTACLES: “Donació d’òrgans i teixits (DORG)” 

EMAV. de BARCELONA - Telf: 93 310 03 00 

Alumnes: Alba Calvo, Andoni García, Eduard García, Eduard Vayà, Laura 
Barrobés, Pedro Niell, Raquel García, Raúl Gallegos, Ruth Santamarta, Sígrid 
Falcón, Toni Milán i Miki Sánchez 

Tutor: Elisa Moncusí i Ana Peña 

 

3. CFGS  PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS: “Efecte Dominó” 

INS. TERRASSA de TERRASSA - Telf: 93 733 04 90 

Alumnes: Julián Peña, Jesús Juñoz, Joan Prat i Albert Carmona 

Tutores: Carmen Rebollo 
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Projecte: “El Corb Irisat” – PREMIAT 
CFGS  ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

ESCOLA D’ART MUNICIPAL LEANDRE CRISTÒFOL de LLEIDA  

Telf. 97 370 03 62 

Alumnes: Romina León 

Tutors: Matilde Mayoral 

 

Breu descripció: 

 

El meu projecte consisteix en la realització d’un curt d’animació basat en un conte 
mitològic d’Amèrica del Nord. Tracta de l’origen del foc en els temps en que la terra era 
habitada només pels animals, i alhora explica perquè el corb és negre i té aquesta veu 
tant ronca.  
La història destaca la importància de l'esforç i el sacrifici a través de l'aventura del seu 
protagonista, un petit corb que ha de salvar la resta d'animals de la neu i el fred. Ens 
recorda que no hem de jutjar les persones pel seu aspecte sinó mirar al seu interior i 
veure'n les virtuts.  
El curt està dirigit als més petits per a que puguin gaudir coneixent una història d’una 
altra cultura, nova i diferent, i perquè aprenguin la importància de l’altruisme,  l’esforç i 
el sacrifici; i també es apropiat per als més grans per que no oblidem aquest valors.  
La tècnica d'animació és el cut-out, que consisteix en fer els personatges tallats en 
paper, amb peces articulades com si fossin titelles, i modificar lleugerament la seva 
postura, frame a frame, per crear el moviment. Per fer-ho he utilitzat el programa 
informàtic Flash. 
 
La realització del curt va passar pel desenvolupament de diverses fases: 
- Adaptació del mite per poder ser explicat amb animació de manera amena i breu. 
- Elaboració del guió tècnic, concretant el text del narrador i de cada personatge. 
- Storyboard, explicant com serà cada escena, quins personatges hi intervindran, 
aspectes de composició, plans, moviments de càmera... 
- Disseny dels personatges: esbossos dels animals fins arribar a l'aspecte definitiu, que 
estava subjecte a la tècnica d'animació. 
- Proves de color i textura. 
- Proves d'animació, realitzant les modificacions necessàries a les peces de paper per 
la seva òptima mobilitat dins les possibilitats de la tècnica. 
- Elaboració de les peces definitives pels personatges, i també dels  fons, amb pintura 
acrílica i aquarel·la, buscant l'expressivitat de les textures. 
- Digitalització de les peces i dels fons i retoc amb el programa Photoshop. 
- Muntatge i animació dels personatges amb Flash. 
- Muntatge i moviment dels fons a capes amb Flash. 
- Enregistrament sonor del text amb el suport visual de les imatges. 
- Edició i muntatge amb els programes After Effects, Final Cut i Premiere Pro. 

Plantilla resum executiu dels projectes de 
Creativitat Artística de grau mitjà o superior 
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A través d'il·lustracions dolces i amables, de colors vius i agradables, senzilles i 
equilibrades, es desperten bones sensacions i simpatia vers els personatges, i el fet 
que sigui una història desconeguda genera interès per descobrir-ne l'argument. Amb 
tot, capta l'atenció de l'espectador, que segueix l'aventura fins al final i s'emociona amb 
el seu protagonista.                 
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Projecte: “Donació d’òrgans i teixits” (Dorg) 
FINALISTA 
CFGS TÈCNIC EN PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS, RÀDIO I ESPECTACLES  

EMAV. de BARCELONA - Telf: 93 310 03 00 

Alumnes: Alba Calvo, Andoni García, Eduard García, Eduard Vayà, Laura Barrobés, 
Pedro Niell, Raquel García, Raúl Gallegos, Ruth Santamarta, Sígrid Falcón, Toni Milán 
i Miki Sánchez 

Tutor: Elisa Moncusí i Ana Peña 

 

Breu descripció: 

Dorg és una campanya publicitària de conscienciació social per a canviar la manera de veure i 

entendre la donació d’òrgans i teixits. 

La nostra finalitat és apropar la temàtica i intentar trencar les barreres que permetin la comprensió 
d’aquest fi amb el nostre eslògan Parla a temps. Dóna segones oportunitats 

D’aquesta manera, amb un seguit d’accions, hem realitzat una campanya amb finalitat social i sense 
ànim de lucre. Pensem que un canvi de mentalitat és possible. Nosaltres oferim unes eines que 
conviden a plantejar-s’ho, però que evidentment no obliguen a fer-ho.  
OBJECTIUS 

Transmetre i fer arribar el missatge al màxim de gent possible i ajudar a incrementar el nombre de 
donants d’òrgans i teixits. Volem que la gent conegui la nostra tasca i que aquesta s’aprofiti.  

Convidar a la reflexió personal a partir d’elements audiovisuals i exposar la qüestió que ens ocupa per 
a que estigui a l’ordre del dia.  

Conscienciar a la societat de la importància i la necessitat de la donació d’òrgans i teixits i fer d’aquesta 
campanya la nostra carta de presentació en el món professional.  
 

DESENVOLUPAMENT 

Dorg disposa d’una sèrie de productes publicitaris i continguts audiovisuals per a ser explotats i exhibits 
a nivell autonòmic. Per a descobrir-los visitin   www.dorg.cat. 

ESPOT: És indispensable per a qualsevol tipus de campanya publicitària. És el producte 
sobre el que recau la línia estètica del projecte. Es juga amb la idea de les fitxes del dominó i 
els seus colors. Motiu que estarà present de manera més directa o indirecte a la resta de 
productes. 

ENTREVISTES: Oferim distints punts de vista sobre els trasplantaments gràcies a la 
col·laboració de testimonis que ens expliquen la seva relació amb aquest tema. És un 

Plantilla resum executiu dels projectes de 
Creativitat Artística de grau mitjà o superior 
 

http://www.dorg.cat/�
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producte de gran valor, ja que la veu de l’experiència és més directe i incisiva que qualsevol 
tipus d’informació que proporcionem al respecte. 

CARTELLISME I MARXANDATGE: No només ens interessa un producte promocional 
audiovisual, sinó que també hem de contemplar el reforç del missatge amb cartellisme fixa. Es 
tracta d’oferir el major nombre de possibilitats per a la seva difusió. Pel que fa al marxandatge 
hem decidit elaborar vàries propostes d’elements i indumentària relacionada pròpiament amb 
la campanya amb l’objectiu d’aconseguir una major divulgació.  

ESDEVENIMENT: Acte que tindrà lloc el dia 1 de juny, coincidint amb el Dia del Donant. La 
nostra intenció és donar a conèixer Dorg aprofitant aquesta jornada per a difondre el missatge i 
la temàtica que se’n deriva.  

PÀGINA WEB:  www.dorg.cat és la pàgina de la campanya i serveix de contenidor dels 
diferents productes que oferim. La podem entendre com la forma o l’essència de Dorg on es 
disposa, a banda d’aquests materials, d’informació relacionada amb el projecte i amb 
informació d’interès sobre la donació d’òrgans i teixits.  

 

CONCLUSIONS 

Dorg és el millor de nosaltres mateixos. Un projecte al que ens hi hem dedicat en temps i ànima i en el 
que cadascú dels membres del grup hi ha treballat oferint sempre el màxim de ell mateix. 

Dorg és una campanya publicitària de conscienciació social que deixa les portes obertes a una 
possible difusió pública. 

Dorg és l’exposició d’un sentiment pur, de la voluntat de canviar la visió que la població té davant la 
donació d’òrgans i teixits. 

Dorg és passió, sensibilitat, conscienciació i una invitació a la reflexió. 

Dorg  és el desig de canviar la mentalitat de la societat davant una problemàtica social. 

Dorg és la il·lusió d’un grup de joves que vol demostrar que el jovent també està conscienciat amb les 
causes solidàries. 

Dorg és un projecte ambiciós que se sosté sobre pilars com la solidaritat, l’altruisme, la generositat i 
l’agraïment. 

Dorg és la voluntat d’endinsar-nos en un món desconegut per a nosaltres. Un món que ens ha aportat 
la satisfacció de ser partícips d’històries anònimes que ens han fet aflorar els sentiments i viure 
experiències increïbles.  

Dorg és la demostració que som capaços de fer un producte de qualitat amb una aplicació pràctica i 
real en la vida diària. 

Dorg és el punt i seguit que marca el pas de la vida acadèmica al món laboral. 

Dorg és la definició de treball en equip, amistat, esforç, passió, aprenentatge, experiència, solidaritat, 
descobriment, comprensió, empatia i bons sentiments. 

Dorg són totes aquelles persones que cada dia ajuden a que algú tingui una segona oportunitat. 

Dorg és present. 

Dorg és futur. 
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Dorg és una realitat. 
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Projecte: “Efecte dominó” - FINALISTA 
CFGS  PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

INS. TERRASSA de TERRASSA - Telf: 93 733 04 90 

Alumnes: Julián Peña, Jesús Juñoz, Joan Prat i Albert Carmona 

Tutores: Carmen Rebollo 

 

Breu descripció: 
Objectiu: Realitzar una campanya publicitària enfocada al cicle formatiu de Prevenció 
de Riscos Laborals, remarcant la importància de la cultura i l’acció preventiva a les 
empreses, destacant la rellevància de la formació per tal de conscienciar els 
treballadors i la societat en general.. 
 
Desenvolupament:   
Diversos formats lliures, on els materials utilitzats han estat des de l’edició de vídeo, 
muntatges fotogràfics, treballs amb plastilina i creació de pel·lícules, adaptant el 
missatge al públic objectiu mitjançant l’eslògan i la banda sonora.  
 
Conclusions:   
Ha estat un treball molt creatiu treballat en equip, on els alumnes han invertit moltes 
hores en la planificació, la distribució de tasques, en  el disseny i el muntatge de la 
campanya publicitària, on el tema central és la PREVENCIÓ. Fruit d’aquest treball en 
equip, el resultat final ha estat una sèrie d’activitats de marketing, tan unificades i 
cohesionades que han aconseguit crear Atenció, Interès, Desig i Acció (AIDA). 
 

 

 

Plantilla resum executiu dels projectes de 
Creativitat Artística de grau mitjà o superior 
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4. Membres del jurat dels premis als Nous Professionals 
 

• Sr. Antoni Abad i Pous, president de la patronal Cecot.  
• Sr. Manel Pérez, tinent d’alcalde de l’àrea d’Innovació i 

Desenvolupament Estratègic i Econòmic de l’Ajuntament de 
Terrassa.  

• Sr. Josep Pàmies, regidor d’Educació de l’Ajuntament de 
Terrassa  

• Sr. Ignasi Cusidó i Simón, president de la Comissió d’FP de la 
patronal Cecot  

• Sr. Josep M. Marco, secretari tècnic del Consell d’FP de 
Terrassa. 

• Sr. Josep García, director del Servei Educatiu del Vallès 
Occidental. 

• Sr. Francisco José Fernández, director de la Fundació Lacetània 
de Manresa.  

• Sra. Teresa Catafal, representant dels Serveis Educatius 
Territorials del Vallès Occidental.  

• Sr. Tomás Maeso, director de l’IES Castellarnau de Sabadell. 
• Sr. Martí Lloveras, empresari-vocal de la Unió Empresarial 

Metal·lúrgica  
• Sra. Esperanza Fombella, representant del Departament de 

Creació d’Empreses de Barcelona Activa de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

• Albert Matarrodona, director executiu del Centre Tecnològic 
Leitat. 

• Sra. Mercè Escudero, cap de la Unitat Escola-Empresa del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

• Sr. Francesc Secall, director de l’IES Poble Nou.  
• Sra. Carme Viñas, coordinadora de FP dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament al Vallès Occidental. 
• Sra. Gemma Sanz, membre del comitè executiu de la Cambra 

de Comerç de Terrassa  
• Sra. Patricia Sánchez. Directora del Departament de Gremis i 

Assoc. de la Cecot. 
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5. Promotors i patrocinadors  
 

La Cecot, com a institució promotora de la iniciativa, va crear una 
comissió organitzadora encapçalada per Ignasi Cusidó, president de la 
comissió per l´FP de la Cecot i membre del comitè executiu de la mateixa, i 
formada per empresaris, tècnics de la patronal i representants de les 
administracions locals i autonòmiques així com representants de les institucions 
educatives dels cicles de formació professional. 
 
La cinquena edició dels Premis als Nous Professionals està promoguda per la 
comissió per la Formació Professional de la patronal Cecot, juntament amb el 
Consell de l’FP de Terrassa i Foment de Terrassa, SA amb el suport del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes 
institucions consideren que aquesta iniciativa dóna un impuls a la Formació 
Professional per situar-la en el lloc que li pertoca i pretén un major grau de 
valoració dels oficis per part de la societat en general. 
 
La part imprescindible del projecte han estat, sens dubte, els instituts i centres 
de formació. Sense la seva implicació la posada en marxa i el correcte 
desenvolupament dels premis i l´acte de lliurament haguessin estat difícils 
d´assolir. És aquí on la comissió organitzadora ha comptat amb el màxim suport 
del Departament d’Educació de la Generalitat per establir un canal directe amb 
els instituts, agilitant les accions a desenvolupar de forma conjunta. 
 

L´acte que ha reunit avui més de 350 persones no hagués estat possible sense 
la col.laboració de la iniciativa privada que s´ha abocat en el desenvolupament 
d´aquest event: 

- Lamp 
- Circutor 
- Diari de Terrassa 
- Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa 
- Institut Industrial de Terrassa 
- Unió Empresarial Metal·lúrgica 
- El Leitat, Centre Tecnològic Internacional 
- Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i comarca 
- Benito sports 
- Gremi de Jardineria de Catalunya 
- U-Casas 
- Julián Gijón Perruquers 
- Fupar 
- Barcelona Bike’s 
- Distribuidor del recambio original, DRO 
- Casal de la Música de Terrassa. 
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6. Origen de la iniciativa  
 

 
La patronal Cecot, representant de més de 60.000 
empreses associades arreu de Catalunya,  la gran 
majoria microempreses i pimes, coneix de primera 
mà la problemàtica que determinats sectors 
d´activitats tenen a l´hora d´aconseguir 
professionals qualificats.  Per aquest motiu, amb 
aquesta iniciativa, des de la Cecot es pretén donar 
un impuls a la Formació Professionals per situar-la 
al lloc que creiem que li correspon.  

 
La valoració dels oficis per part de la societat en general és, per Cecot i per 
totes les institucions que impulsem aquesta iniciativa, un objectiu a assolir. I 
estem convençuts que propostes com els Premis als Nous Professionals 
poden ser un pas més per fer-lo realitat. 
 
Des de la Cecot creiem que els empresaris i els treballadors necessitem fer 
front als processos de canvi tecnològic, econòmic i social que es produeixen en 
la nova societat del coneixement i sense la qual no és possible garantir la 
competitivitat de les empreses i la promoció professional individual. 
 
Actualment, des de la Comissió de l´FP de la Cecot, detectem una manca de 
contacte entre el món acadèmic i el món laboral. Aquest distanciament fa que 
l´alumnat que es troba encara en període acadèmic, no estigui gens motivat per 
les sortides laborals ja que no ha experimentat cap apropament vers el mercat 
de treball. Aquesta manca de motivació afecta directament a la professionalitat 
del futur treballador.  
 
És per aquest motiu que la iniciativa dels Premis als Nous Professionals i 
l´organització de La Nit dels Nous Professionals, intenta apropar el teixit 
empresarial al món acadèmic i així motivar als alumnes per la seva entrada al 
món laboral. 
 
 
Objectiu de la proposta 
 
L´objecte esencial de la proposta, tal i com hem especificat anteriorment, és el 
d´apropar el món empresarial i el món acadèmic per tal de motivar la 
incorporació dels/les alumnes al món laboral.  
 
No obstant, l´objectiu principal d´aquesta proposta és el de motivar i 
distingir públicament l’esforç i la iniciativa d’aquells projectes acadèmics 
que tinguin una aplicació empresarial. Aquesta distinció es farà en el marc 
d’un acte institucional amb presència d´empresaris/es, de representants de 
l’Administració pública, de mitjans de comunicació, de professors, i dels 
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alumnes i les seves famílies, on es realitzarà l´acte de lliurament de premis als 
projectes premiats.  
 
En aquesta quarta edició hem establert un màxim de 350 assistents a l´acte de 
La Nit dels Nous Professionals, distribuïts de la manera següent: 
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