II edició del CONCURS D’INNOVACIONS SOCIAL
(pels centres integrants de la Xarxa d’Emprenedoria)
Objecte
L’objecte d’aquest concurs és potenciar l’emprenedoria social i la recerca de solucions
innovadores socials ja existents entre l’alumnat dels centres de Formació Professional que
integren la Xarxa d’Emprenedoria.
Les solucions innovadores socials hauran de donar resposta al repteplantejat a continuació:

“ Iniciatives per generar ocupació per a col.lectius amb
diversitat funcional (física, intel.lectiual, sensorial auditiva,
visual o del llenguatge)”
Les propostes lliurades han de ser desenvolupades en el marc dels mòduls formatius
d’Empresa i Iniciativa Emprenedora dels títols de grau mitjà i grau superior i /o en el marc
d’altres unitats formatives o mòduls relacionades amb l’empresa i la iniciativa emprenedora.
Finalitat i objectius
La finalitat d’aquest concurs intern és potenciar una activitat pròpia de la Xarxa
d’Emprenedoria, així com la fase d’exploració i d’investigació pròpia en qualsevol Projecte
Empresarial.

Els principals objectius són:
● Desenvolupar la proposta d’aplicació a l’aula plantejada per l’entitat Up Social,
Innovating and Scaling, basada en la demanda de solucions innovadores per
respondre a reptes en àmbits concrets, desenvolupant així una metodologia de
treball que es basa en el procés de rèplica i escala d’innovacions ja existents.
● La recollida d’innovacions socials en un qüestionari preestablert (veure enllaç
qüestionari )a partir d’una recerca exhaustiva d’iniciatives a nivell local i mundial.
● Fomentar la fase d’exploració i d’investigació pròpia d’un procés d’emprenedoria.
● Detectar bones pràctiques d’Innovació Social per tal de donar-los visibilitat i així
contribuir a l’expansió del caràcter social dels Projectes Empresarials.
● En definitiva, potenciar els aprenentatges derivats del procés de recerca d’informació
on-line, la síntesi de la informació i la redacció d’informes / qüestionaris.
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Requisits de participació i condicions
Poden participar en aquesta convocatòria tots els alumnes matriculats en un cicle formatiu
de grau mitjà i de grau superior d’algun dels centres que integren la Xarxa d’Emprenedoria.
La participació en aquesta convocatòria no és a títol personal, sinó que el professorat,
valorarà i considerarà els diferents qüestionaris que es realitzin a fi de presentar-los en
aquesta convocatòria.

La participació és voluntària i comporta l’acceptació d’aquestes Bases.
Els qüestionaris que es presentin han de complir els requisits següents:
a) Respondre al repte plantejat en aquestes bases.
b) Han de completar tots els camps respectant el número de caràcters establerts en el
formulari.
Cada centre podrà presentar un màxim de 5 qüestionaris elaborats per alumnes de cicles
formatius de grau mitjà i/o grau superior. Els qüestionaris podran estar realitzats de forma
individual o en grup.

Presentació dels projectes
Els centres participants hauran de lliurar com a màxim 5 qüestionaris: 5 innovacions socials.
La data de lliurament serà fins el dia 26 d’abril (inclòs). Hauran d’adjuntar:
● Els qüestionaris emplenats correctament.
● Certificat del centre que doni conformitat al fet que l’alumne/es participants estan
matriculats en un cicle formatiu de grau superior o de grau mitjà.
El qüestionari/s juntament amb el certificat s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça
xarxaemprenedoria@xtec.cat
Valoració dels qüestionaris i reconeixement de les millors Innovacions Socials
Una vegada lliurats els qüestionaris serà valorat per un jurat format per:
●
●
●
●

L’Equip de Coordinació de la Xarxa d’Emprenedoria.
Tres professors participants a la Xarxa.
Un representant d’Up Social.
Un expert coneixedor de l’àmbit del repte.

Per escollir les millors Innovacions Socials es tindrà en compte:
● L’evidència d’impacte.
● Que es tracti d’un model de sostenibilitat clar.
● La seva orientació a l’escalabilitat.
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El concurs es resoldrà de forma interna al llarg del mes de maig i el dia de la Cloenda de la
Xarxa d’Emprenedoria del curs 2018-19 es comunicaran les tres millors innovacions socials.
Es valorarà la intervenció dels alumnes guanyadors en aquest acte.
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