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Paraules d’agraïment

L’Enterprising & Fun pot ser un projecte educatiu que marqui un abans i un després a la
teva vida docent. A la meva, com a mínim, ho va fer. L’Enterprising & Fun és, en essència,
una invitació a imaginar un món una mica millor. Un món amb una societat més inclusiva, un
món mediambientalment  més sostenible  i  amb una  economia més responsable  que  no
generi doloroses desigualtats.

Diem que l’Enterprising & Fun és un projecte educatiu però en realitat és molt més
que això. És tota una aventura educativa per alumnes, professors i famílies. Si no t’agraden
les aventures, si no t’agrada ser el primer en obrir un nou camí, si no t’agrada experimentar,
innovar i  explorar nous horitzons professionals no passa res; però sàpigues que aquest
projecte educatiu potser no és l’adequat per tu. Si per altra banda, com educar  millor és una
qüestió  que et  fa vibrar,  si  et  realitza com a docent  i  t’omple la teva vocació de servei
aconseguir que alumnes -que no havien agafat mai un avió- surtin del barri i visitin terres
llunyanes i cultures que els són desconegudes, si maldes per dotar els teus alumnes de
competències reals que els serveixin per fer front a la complexa realitat del segle XXI; si
això és així, aquest projecte educatiu pot generar espais de felicitat, diversió i aprenentatge
per als teus alumnes i per tu.   

Aquest projecte ha vist la llum gràcies al suport i l’empenta de tot l’equip directiu de
l’INS Miquel Biada de l’Ajuntament de Mataró. Concretament, l’Enterprising & Fun no hauria
estat possible sense la implicació personal de la directora del centre, la Fàtima Prat Tordera.
Ella va ser qui es va escoltar les atrevides propostes d’un jove professor d’anglès acabat
d’arribar al centre i qui en va saber veure el valor educatiu. Aquest projecte s’ha realitzat,
primerament, per la visió innovadora que la Fàtima té de l’educació. Em pertoca aquí donar-
li les gràcies de manera molt sincera per la seva confiança i per aportar tanta experiència i
esforç personal.

Volia  agrair  també  l’esforç  que  l’Ana  Úbeda  Tirado  -professora  d’economia
d’empresa- i la Meritxell Roig Martínez -cap del departament de llengües estrangeres- han
dipositat  en  el  projecte.  Sense  tota  la  feina  que  l’Ana  va  fer  dissenyant  les  unitats
didàctiques i sense la tasca de coordinació que la Meritxell va realitzar des del departament
l’Enterprising & Fun no hauria suposat un impacte educatiu com el que finalment ha tingut.
Els agraeixo el seu esfroç molt sincerament.

Una de les organitzacions indispensables per  a l’elaboració d’aquest  projecte  ha
estat l’institut suec Af Chapman, de Karlskrona. Volia agrair de manera molt especial totes
les hores de feina que la professora Jenny Casahuga Lindström ha aportat a la planificació i
execució  del  projecte.  La  Jenny,  d’ascendència  catalana  i  sueca,  ha  estat  un  pont
indispensable entre cultures i entre institucions. Hem estat molt afortunats de poder comptar
amb una persona com ella a l’altra riba.

L’Enterprising & Fun és, des de la seva matriu, un projecte educatiu multilateral. La
primera edició de l’Enterprising & Fun ha estat possible gràcies al finançament que la Unió
Europea ens ha fet  arribar  mitjançant  el  projecte Erasmus+ de la  Comissió  de la  Unió
Europea. Aquest finançament ens ha permès fer la prova pilot del projecte així com que
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quaranta  alumnes  poguessin  participar-hi  i  viatjar  independentment  de  les  capacitats
econòmiques de les seves famílies.

També volia agrair a totes les agències nacionals i col·laboradores que fan possible
el desplegament d’un projecte tant complex i ambiciós com l’Erasmus+. Sense el suport i
formació de l’agència nacional espanyola (SEPIE) i sense el suport de l’agència nacional
sueca aquest projecte no s’hauria pogut desenvolupar. En el mateix sentit, també volíem
agrair les sessions de formació organitzades per la Generalitat de Catalunya. 

   
Per últim,  però de la  manera més especial  possible,  volia  agrair  la  confiança,  la

creativitat, l’esforç, la il·lusió i l’empenta dels vint alumnes de Mataró i dels vint alumnes de
Karlskrona que van decidir inscriure’s a la primera edició del projecte Enterprising & Fun.
Ells han estat l’origen, el mitjà i la finalitat d’aquest projecte. Gràcies a ells aquest projecte
ajudarà a alumnes i  professors de la  Unió Europea i  d’arreu del  món a gaudir  més de
l’educació  per  projectes,  a  aprendre  llengües  estrangeres  de  manera  pràctica  i
comunicativa, a redescobrir els avantatges del treball cooperatiu i,  en definitiva, a seguir
desenvolupant pràctiques innovadores i de qualitat que preparin els nostres alumnes pel
dinamisme i la complexitat del segle XXI.

A tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.

Martí Giménez i Carlos, coordinador de l’equip pedagògic Enterprising & Fun.  
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1.- INTRODUCCIÓ

1.1.- L’ús i objectius d’aquesta guia.

Per norma general, a un professor que li apassiona fer projectes educatius li sobra feina i li

manca temps. Aquesta guia està dissenyada per ser un document pràctic, útil i sintètic on hi

figuri tota la informació i les orientacions indispensables per tal que un equip docent pugui

desenvolupar el projecte educatiu Enterprising & Fun en el seu centre educatiu.

1.2.- L’objectiu principal del projecte Enterprising & Fun.

L’objectiu principal del projecte Enterprising & Fun és simple: que l’alumne aprengui que ell

és capaç de fer del món un lloc una mica millor. Què significa per nosaltres fer del món un

lloc millor? Significa contribuir a l’avenç d’una societat més inclusiva, mediambientalment

més responsable i econòmicament més igualitària i justa.

1.3.- Els objectius concrets del projecte Enterprising & Fun.

Els objectius concrets de l’Enterprising & Fun són els següents: 

● Que els alumnes aprenguin a dissenyar plans de viabilitat econòmica d’institucions

socials (empreses, cooperatives o ONG).
● Que els  alumnes  aprenguin  a  dissenyar  una  empresa  o  institució  en  un  entorn

econòmic estranger.
● Que els alumnes aprenguin a treballar en grups de treball internacionals.
● Que  els  alumnes  emprin  l’anglès  com  a  llengua  de  treball  i  millorin  les  seves

capacitats en aquesta llengua.
● Que els alumnes aprenguin a treballar online mitjançant tecnologia cloud.
● Que  els  alumnes  aprenguin  el  significat  i  la  importància  de  l’estratègia  “Europa

2020”.
● Que els alumnes aprenguin el  significat i  la importància dels 17 objectius per un

desenvolupament sostenible establerts per l’ONU.
● Que els alumnes aprenguin a atendre els mitjans de comunicació locals i estrangers.
● Que els alumnes coneguin nous països i cultures i que superin prejudicis.
● Que els alumnes facin nous amics.
● Que  la  institució  educativa  creï  estructures  i  mecanismes  interns  per  gestionar

presents i futurs projectes educatius internacionals.
● Que la institució educativa adopti un protocol de col·laboració amb els serveis socials

per  poder  identificar  de manera confidencial  -en el  marc  del  procés de selecció

d’alumnes- famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
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1.4.- Descripció general del projecte Enterprising & Fun. 

L’Enterprising  &  Fun  és  un  projecte  educatiu  dissenyat  per  la  coordinació  de  mobilitat

internacional de l’Institut Miquel Biada de l’Ajuntament de Mataró (Barcelona) i realitzat amb

la col·laboració de l’institut suec Af Chapman, de Karlskrona. El projecte va ser seleccionat i

finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+ i la prova pilot del projecte

va ser desenvolupada durant el curs 2016/17.

Per tal d’assegurar que la selecció dels alumnes participants al projecte era meritocràtica i

socialment  inclusiva  l’institut  Miquel  Biada  va  firmar  un  acord  de  col·laboració  amb  el

departament  de  benestar  social  de  l’Ajuntament  de  Mataró  per  establir  uns  criteris  de

selecció  inclusius envers les famílies que pateixen dificultats  econòmiques.  Del  total  de

places disponibles  la  meitat  estava reservada a  alumnes amb dificultats  econòmiques i

l’altre meitat estava reservada als alumnes amb les majors mitjanes acadèmiques. En cas

que manquessin candidats a una de les dues llistes les vacants s’omplirien amb alumnes de

l’altra llista d’accés. Si bé la llista final es va difondre públicament, per preservar la privacitat

de  les  famílies  en  cap  cas  es  va  difondre  si  l’alumne  seleccionat  havia  estat  escollit

mitjançant  la  llista de mèrits  acadèmics o mitjançant  la  llista  de famílies amb dificultats

econòmiques.

L’objectiu del projecte és formar grups internacionals d’uns 4 alumnes (2 alumnes suecs i 2

alumnes catalans  en el  nostre cas)  perquè aprenguin  a elaborar  un estudi  de viabilitat

econòmica  d’una  empresa  social,  una  ONG  o  una  cooperativa.  Els  grups  de  treball

internacional van emprar l’anglès com a llengua principal de treball. A més, els grups de

treball  internacional  han  estat  supervisats  pel  tutor  del  grup,  han  treballat  de  manera

telemàtica  editant  documents  online  a vuit  mans (tecnologia  cloud)  i  comunicant-se  per

videoconferència.  Per aprendre a elaborar els seus projectes els alumnes van haver de

realitzar unitats didàctiques específiques dissenyades pel professorat.  Les organitzacions

que els alumnes havien de dissenyar havien de tenir la seva seu a Mataró o a Karlskrona

(Suècia). 

Tots els  alumnes es van reunir  físicament a Mataró per fer  treball  de camp durant  una

setmana i,  uns mesos després, es va celebrar la segona sessió de treball a Karlskrona

durant deu dies. A banda de realitzar sessions de treball en grup, per poder conèixer millor

el teixit empresarial i associatiu els alumnes van dur a terme diferents activitats de camp a
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cada país. Tant a Espanya com a Suècia els alumnes van participar en conferències-debat

amb empresaris locals consolidats, amb representants polítics locals,  amb emprenedors,

amb  representants  d'organitzacions  de  comerç  just  i  ONG,  van  visitar  incubadores

d’empreses i universitats locals amb projectes d’emprenedoria i van ser entrevistats pels

mitjans de comunicació locals i regionals. 
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2.- ELS PREPARATIUS DEL PROJECTE

2.1.- Un projecte de centre.

Un projecte educatiu internacional no pot ni ha de ser un projecte individual o d’un grup de

professors.  Un projecte educatiu internacional que aspiri  a tenir  continuïtat  i  un impacte

sostingut en la comunitat educativa ha d’estar ben integrat en el projecte de centre. Equip

directiu, claustre, alumnat i famílies han de conèixer el projecte, han de compartir-ne els

valors educatius i han de tenir les portes obertes per poder-hi col·laborar.

 

2.1.2.- El projecte com a assignatura.

Una opció  molt  pràctica  és  que l’Enterprising  & Fun  sigui  una  assignatura  optativa  del

currículum. De manera automàtica això aporta al projecte un espai concret on treballar, un

docent i un horari concret. A més, la nota que l’alumne obtingui a l’avaluació del projecte es

reflectirà de manera clara en el seu expedient. 

2.1.3.- El projecte dins d’una assignatura.

Si no és viable que l’Enterprising & Fun sigui una assignatura, el projecte educatiu es pot

dur a terme dins de l’assignatura d’economia d’empresa, per exemple. El projecte treballa

molts punts de l’assignatura i, a més, posseeix una visió transversal que engloba l’anglès o

les ciències socials.

 

2.1.4.- El projecte com a activitat extracurricular.

Si cap de les opcions anteriors és viable el projecte pot ser una activitat extracurricular. En

aquest  cas  els  alumnes seran  necessàriament  voluntaris  (és  molt  recomanable  que ho

siguin en qualsevol cas) i poden tenir una hora setmanal de reunió amb el seu tutor, reunió

que es pot celebrar a la tarda un cop acabada la jornada acadèmica habitual. Les reunions

seran espais de coordinació i els alumnes desenvoluparan el gruix del treball a la biblioteca

o a casa seva.
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2.2.- Finançament.

Les activitats que es realitzin  en el  marc del projecte Enterprising & Fun -com ara una

conferència en una incubadora d’empreses, el viatge i treball de camp en un país estranger

o l’assistència  a una obra  de teatre pertinent-  s’han de finançar.  Les principals  vies  de

finançament que us podeu plantejar són les següents:

 

2.2.1.- Institucions.

Les diferents institucions públiques i privades tenen fons per finançar activitats educatives.

Cal  començar  per  buscar  fons  al  propi  centre  públic,  després  a  l’ajuntament  i  altres

institucions  locals,  posteriorment  caldrà  buscar  finançament  al  govern  regional  i  a  les

institucions de la regió,  després es pot  optar  per buscar  fons al  govern estatal/nacional

(ministeri d’educació) i a les institucions d’aquest àmbit, posteriorment es poden buscar fons

a la Unió Europea i a les seves institucions i, en darrera instància, si el projecte és molt sòlid

i ambiciós es pot sol·licitar finançament a institucions internacionals com UNESCO, UNICEF

o PNUD. 

2.2.2.- Activitats de finançament.

Un recurs efectiu  i  tradicional  és proposar  als  alumnes un marc en el  qual  ells  puguin

desenvolupar activitats per pagar-se les seves despeses personals relatives al projecte. Els

professors podeu organitzar la venda de coques a l’hora del pati,  venda de samarretes,

venda de flors o venta de productes de temporada, entre altres. Pot ser molt formatiu que un

alumne aprengui l’esforç inherent a aconseguir 300€ i que treballi i s’organitzi durant tot el

curs per poder assolir aquesta meta.

2.2.3.- Particular.

El finançament particular, en la mesura que pot discriminar els alumnes que pateixin una

situació de vulnerabilitat social, hauria de ser el darrer recurs. 

2.3.- Els socis.

Amb  les  modificacions  pertinents,  l’Enterprising  &  Fun  és  un  projecte  que  podria

desenvolupar  un  institut  per  si  sol.  No  obstant  això,  el  projecte  està  dissenyat  perquè
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col·laborin dos o més centres de dos o més països diferents. D’aquesta manera, el procés

educatiu serà molt  més enriquidor.  Si  és la primera vegada que realitzeu el  projecte és

recomanable que només tingueu un soci. Els soci que escolliu per desenvolupar el projecte

pot ser el responsable del 50% de l’èxit o el fracàs del projecte. Escollir el soci adequat és

una qüestió important. 

  

2.3.1.- Selecció de socis.

Per trobar un soci escaient podeu emprar en paral·lel els recursos següents:

2.3.1.1.- eTwinning i plataforma de resultats.

El portal eTwinning1 és una plataforma de la Unió Europea creada per agermanar centres

educatius. Per poder participar al portal necessiteu rebre l’acreditació pertinent de l’autoritat

educativa del vostre país (normalment és un procés àgil i senzill). Escriviu un missatge al

taulell explicant quin tipus de soci esteu buscant i descriviu el projecte. En paral·lel, llegiu els

missatges dels altres socis, donant preferència las més recents. Fer la cerca de socis per

països us pot ajudar a organitzar-vos millor. 

La  plataforma  de  resultats  Erasmus+2 és  un  espai  on  els  centres  que  han

desenvolupat projectes Erasmus+ comparteixen el material i les experiències obtingudes.

Un centre que ha participat en un Erasmus+ pot ser un bon soci per l’Enterprising & Fun. A

més, a la plataforma de resultats podeu trobar idees per enriquir els vostres projectes.

2.3.1.2.- Institucions educatives.

Sovint les institucions educatives regionals o estatals/nacionals tenen bases de dades amb

centres educatius estrangers interessats en realitzar intercanvis. SI hi teniu accés, aquesta

informació us pot ser molt útil.

2.3.1.3.- Contactes professionals i personals.

Fes saber a tots els teus companys, amics i familiars que estàs buscant un centre educatiu

amb el qual establir un intercanvi. Escriu-los un correu electrònic (i posa els destinataris com

a CCO). Si fas servir Twitter, Facebook o Instagram amb només un post podries aconseguir

1https://www.etwinning.net
2http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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que un dels teus contactes et faci arribar un correu electrònic que posi en marxa tot el

projecte.

2.3.2.- Comunicacions regulars.

Les relacions amb els socis han de ser regulars, honestes, transparents i diplomàtiques. Fer

treballar de manera coordinada gent de diferents edats, organitzacions, cultures i països no

és senzill.  És  important  tenir  reservada una hora  a  la  setmana per  poder  realitzar  una

videoconferència simultània (Skype o Google Hangouts són gratuïts i funcionen bé) amb un

representant  de  cada  centre  implicat  en  el  projecte.  Com  major  sigui  la  claredat  i  la

freqüència de les comunicacions, menors seran els malentesos. Consulteu també l’apartat

2.6.

2.4.- El professorat.

2.4.1.- La selecció del professorat.

La selecció de l’equip de professors que realitzarà el projecte és absolutament important. En

primer lloc cal fer partícip a tot el claustre de la creació del projecte i obrir la porta a que

totes aquelles persones que ho considerin s’apuntin a la llista de candidats. L’equip directiu i

el cap de projecte de l’Enterprising & Fun poden ser persones adequades per fer la selecció.

A nivell individual et caldran professors que sàpiguen treballar en equip, que siguin flexibles,

que tinguin  ganes d’aprendre  coses noves,  que els  agradi  treballar  per  projectes i  que

tinguin un nivell d’anglès superior al B2. A nivell d’equip necessites un grup de persones on

hi hagi, com a mínim, professors del departament d’economia d’empresa i professors del

departament d’anglès. No obstant això, l’actitud davant els reptes i les ganes d’aprendre

coses noves pot ser més important que el departament del professor.  En la mesura del

possible seria important poder comptar amb un membre de l’equip directiu dins del projecte.

Una persona de l’equip directiu pot fer una gran contribució en termes d’experiència docent

i, a meś, facilitarà la comunicació i la coordinació internes del projecte en relació a tot el

centre educatiu. En definitiva, et cal un equip de gent dinàmica, innovadora, cordial, amb

una forta vocació docent i amb facilitat per dissenyar solucions.
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2.4.2- Designació del cap de projecte, tresorer i tutors.

De manera consensuada caldrà decidir qui dels membres de l’equip serà el cap del projecte

(el màxim responsable), qui en serà el tresorer i quines persones seran tutors dels equips

de treball internacional formats pels alumnes. Si cal, una persona pot assumir més d’una

funció. Si és difícil arribar a una situació de consens la direcció del centre pot exercir el vot

que desencalli la decisió.

2.4.3.- Temps de dedicació laboral.

L’Enterprising & Fun és un projecte educatiu ampli  i  ambiciós que necessita un nombre

considerable  d’hores  laborals  per  poder-se  desenvolupar  correctament.  Depenent  del

nombre d’alumnes i del nivell de concreció dels treballs el projecte requerirà més o menys

hores docents. A la gran majoria de països europeus un docent de secundària, per llei, ha

de treballar com a màxim entre 35 i 40 hores setmanals. Per respecte a la llei i per preservar

la nostra salut i la dels nostres companys cal que mai ningú depassi les hores que marca la

legislació aplicable. Amb aquest objectiu cal fer una planificació acurada del nombre d’hores

que cada tasca necessita i quin membre de l’equip desenvoluparà cada tasca. A mesura

que un centre vagi reeditant el projecte, cada any es calcularà amb més precisió el nombre

d’hores necessàries per realitzar cada tasca docent.  

2.4.4.- Substitucions, trasllats i altres.

El món de l’educació no és un món estàtic i immutable. Els professionals de l’educació -com

tots  els  altres  professionals-  ens  podem veure  subjectes  a  contingències  com trasllats,

baixes o substitucions per altres motius. Aquests casos no són situacions imprevistes, són

contingències que poden ocórrer en qualsevol centre i en qualsevol any. Per això és molt

important que cada centre tingui previstes les mesures necessàries en cas que un dels

membres de l’equip hagi de deixar el projecte de manera temporal o definitiva. La manera

més senzilla  és consensuar  una llista amb els  noms d’aquells  companys que voldrien i

podrien substituir els membres de l’equip original en cas de necessitat.      

2.4.5.- Dietes, complements i hores extres.

Quan es realitzin activitats -nacionals o internacionals- fora del centre els professors hauran

de menjar fora de casa seva per motius laborals. Cal que els membres de l’equip sàpiguen
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a priori la quantitat de les dietes que percebran pels àpats fora del seu domicili. El nombre

d’hores de dedicació que un projecte Enterprising & Fun demana no és necessàriament

uniforme.  En algun  mes la  càrrega laboral  pot  ser  moderada  i  en  un altre,  per  motius

d’agenda,  pot  ser  més  exigent.  Abans  de  l’inici  del  projecte  és  recomanable  establir  i

consensuar qui i com comptarà les hores extres i quin serà el seu valor retributiu.     

2.4.6.- Treballar caps de setmana.

És molt probable que durant el viatge al país del centre educatiu soci -o per altres motius-

els docents hagin de treballar durant el cap de setmana. Durant l’etapa de planificació del

projecte  és  molt  recomanable  consensuar  el  mecanisme de compensació  corresponent.

Dues opcions possibles són computar les hores del cap de setmana com a hores extres o

bé atorgar dos dies de descans als professors una vegada tornin del viatge d’estudis.    

2.5.- La selecció d’alumnes.

La selecció dels alumnes és una qüestió fonamental de la qual depèn l’èxit educatiu del

projecte. La selecció ha de ser objectiva, justa i factible. Cal que el projecte s’expliqui amb

detall a tots els alumnes i a les seves famílies i que aquells que hi estiguin interessats siguin

inscrits a la llista de candidats. És recomanable que es faci saber als alumnes que aquells

alumnes amb faltes  de conducta  greus  no  podran  participar  al  projecte.  Per  tal  que la

selecció sigui meritocràtica i inclusiva proposem el següent criteri de selecció:

2.5.1.- Mèrits acadèmics.

La meitat de les places seran reservades a aquells alumnes que durant el curs anterior van

obtenir les majors mitjanes acadèmiques. En cas que dos alumnes tinguin exactament la

mateixa nota desempatarà la nota de llengua anglesa. Aquesta llista d’accés cerca premiar

l’esforç acadèmic dels alumnes.

 

2.5.2.- Dificultats econòmiques.

Com a conseqüència de la crisi econòmica i de les desigualtats socials prèvies a la crisi,

moltes de les famílies europees tenen dificultats econòmiques o pateixen risc d’exclusió

social. És un fet estudiat i conegut que aquells alumnes que viuen en situació de pobresa

pateixen un índex molt elevat de fracàs escolar. Per garantir que el projecte sigui inclusiu
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recomanem que el centre estableixi un acord de col·laboració amb els serveis socials locals.

Aquelles  famílies  que  ho  vulguin  poden  sol·licitar  entrar  a  la  llista  de  candidats  amb

dificultats econòmiques. Els serveis socials prioritzaran els candidats d’aquesta llista segons

les  seves  necessitats  econòmiques.  La  meitat  dels  alumnes  del  projecte  seran  extrets

d’aquesta llista.  

2.5.3.- Privacitat.

En cap cas ni alumnes, ni famílies ni professors externs al projecte sabran quina ha estat la

llista d’accés de cap dels estudiants seleccionats. 

2.6.- Acords per escrit.

Verba volant, scripta manent. L’Enterprising & Fun és un projecte que involucra a menors

d’edat, famílies i professors de centres diferents, països diferents i cultures diferents. Tots

aquells punts que quedin per escrit són punts que molt difícilment generaran disputes o

controvèrsies. Deixar els acords per escrit és, a mitjà termini, molt efectiu des d’un punt de

vista cost-resultat.

2.6.1.- Entre els centres educatius (acord marc).

Abans de l’inici de l’execució del projecte cal elaborar un acord marc firmat pels directors

dels dos (o més) centres educatius i per tots els professors que assumiran algun tipus de

responsabilitat en el projecte. A l’acord hi ha de constar:

● Designació  de tasques:  tutor,  elaboració  de materials  pedagògics,  elaboració  del

programa d’activitats, reserves, contractacions, etc. → Qui fa què?.
● Terminis: dates concretes en les quals cada una de les tasques ha de ser realitzada.

→ Per quan?
● Pagaments: llista de les despeses concretes que assumirà cada centre (transport

públic per anar a l’institut, serveis de menjador, obres de teatre, lloguer d’una sala de

conferències, etc). → Qui paga què?

2.6.2.- Adreçats a les famílies.

En el cas de les famílies el més recomanable és que els acords i les informacions rellevants

s’entreguin en tríptics durant les reunions informatives.
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2.6.3.- Acords entre el professorat.

L’acord marc entre els centres (2.6.1.) -firmat pels directors i tots els professors implicats- ja

deixarà per escrit la majoria d’acords rellevants. A nivell intern, pot ser útil que cada equip de

cada centre detalli  com es gestionaran les possibles substitucions, baixes, dietes, hores

extres, caps de setmana treballats,  complements de responsabilitat  per tasques docents

amb menors a l’estranger, etc.   

2.7.- Coordinació interna i externa.

Com és evident, la coordinació en qualsevol projecte educatiu internacional és essencial.

Reunions setmanals concises i raonablement breus ajuden a mantenir una bona coordinació

i a detectar problemes rellevants abans de set dies. Les reunions de coordinació bàsiques

que necessita el projecte són les següents:

2.7.1.- Reunions dels grups d’alumnes

Els alumnes creen una videoconferència -menys durant els viatges, quan es podran reunir

físicament-, consensuen les línies generals de la tasca que han de fer i es reparteixen les

subtasques.

2.7.2.- Reunions dels grups d’alumnes amb els tutors.

El  professor  dóna  feedback  sobre  la  darrera  tasca  encomanada  i  destaca  correccions

importants que ha hagut de fer. Si cal, repassa conceptes que el grup no ha entès. Assigna

una nova tasca i, si cal, reparteix les subtasques entre els alumnes.

2.7.3.- Reunions setmanals de l’equip docent

Reunió de l’equip docent de l’Enterprising & Fun: cap de projecte, tresorer, tutors, etc. Es 

comenten possibles incidències i es repassen els punts de coordinació habituals.

2.7.4.- Videoconferències entre els caps de projecte de cada 

centre
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Els dos o més caps de projecte analitzen incidències destacades i repassen els punts de 

coordinació habituals.

2.8.- L’índex d’un treball Enterprising & Fun

A títol orientatiu es mostra un exemple de possible índex d’un treball escrit Enterprising & 
Fun:

INDEX

0: ACKNOWLEDGEMENTS
   

1: BUSINESS IDEA. 

1.1.) Business environmental analysis.
1.2.) Social companies.
1.3.) Developing the business idea. The CANVAS.

2: MARKETING PLAN 

2.1) SWOT Analysis.
2.2.) Mission, vision and objectives. 
2.3.) Strategy and marketing plan.

3: ORGANIZATIONAL CHART 

3.1.) The company’s main areas. Functions and responsibilities.
3.2.) Types of contracts and wage costs. 
3.3.) The company’s organigram.

4: LEGAL FORM

4.1.) Types of legal forms.
4.2.) Selection criteria for the legal form.
4.3) Legal procedures.

5: ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN 

5.1.) Business assets and the general accounting plan.
5.2.) Investment plan.
5.3.) Financing plan.
5.4.) Calculation of break-even point.

6: EXECUTIVE SUMMARY 

6.1.) One-minute Youtube video summarising the project in English.
6.2.) One-minute Youtube video summarising the project in Spanish. 

7: CONCLUSION, REFLECTION AND SELF-EVALUATION
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7.1.) Conclusion.
7.2.) Collective reflection.
7.3.) Individual self-evaluation.

8: BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES.

2.9.- Adaptació i/o elaboració dels materials didàctics.

A la plana web del projecte Enterprising & Fun3 hi ha una secció que alberga una proposta

de materials didàctics4. En aquesta secció, hi trobareu aquesta mateixa guia així com unitats

didàctiques amb exercicis que ajudaran als grups de treball a desenvolupar els punts de l’1

al 5 de l’índex proposat (2.8.). Empreu i adapteu l’índex i els materials didàctics segons la

vostra conveniència i necessitats específiques del vostre projecte.  

2.10.- La programació d’activitats.

És recomanable que la major part d’activitats es realitzi durant els dies en que els grups de

treball es reuneixin físicament, és a dir, durant els dies en els quals els alumnes del país A

viatgin al país B i viceversa. Un dels objectius del viatge és que els alumnes puguin fer

treball de camp i experimentar en primera persona com és el teixit  social, empresarial i

cooperatiu de la regió en la qual han d’ubicar l’empresa que estan dissenyant. Una proposta

bàsica d’activitats és la següent:

● Xerrada-debat amb l’alcalde de la ciutat.
● Xerrada-debat amb emprenedors locals.
● Xerrada-debat amb representants d’ONG vinculades al comerç just.
● Xerrada-debat amb empresaris locals.
● Visita a una incubadora d’empreses local.
● Xerrada-debat amb representants de cooperatives locals.
● Entrevistes amb mitjans de comunicació.
● Sessions de treball dels grups d’alumnes.
● Activitats culturals
● Activitats de lleure.   

Així, l’equip docent del país A prepararà les activitats a la seva localitat durant l’estada dels

alumnes i professors del país B i, per la seva banda, l’equip docent del país B farà el mateix

quan  siguin  visitats  pels  professors  i  alumnes  del  país  A.  Per  realitzar  la  programació

d’activitats el primer pas és que el grup visitant confirmi les dates dels bitllets d’avió. Una

3 URL: enterprising.fun
4 URL: https://eaf802.wordpress.com/your-own-ef-2/
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vegada  les  dates  siguin  definitives  es  pot  iniciar  l’elaboració  de  la  programació.  La

programació,  reserva,  contractació  d’activitats  i  contractació  de  transports  (nacionals  i

internacionals) és una de les tasques més complexes i delicades a realitzar en el marc del

projecte  Enterprising  &  Fun.  Seria  desitjable  que  la  persona  que  s’encarregui  de  la

programació d’activitats no assumeixi moltes més responsabilitats.  

2.10.1.- Equilibri entre l“Enterprising” i el “Fun”.

Tal i com indica el seu nom, un dels propòsits del programa és que els alumnes aprenguin a

ser emprenedors i  s’ho passin bé.  Per tant,  a l’hora de fer  la programació,  cal  que els

responsables del projecte sàpiguen trobar l’equilibri just entre les activitats formatives i les

activitats de lleure. Aquest punt d’equilibri serà diferent segons la cultura educativa de cada

país i de cada centre educatiu i, a més, el vostre projecte tindrà com a mínim alumnes de

dos països diferents.  Per  la  primera edició  us recomanem que programeu una activitat

formativa al matí i una activitat de lleure molt divertida a la tarda. L’Enterprising & Fun no és

una cadena de jocs aleatoris però tampoc pot suposar una càrrega lectiva inabastable pels

alumnes de 15 a 18 anys.  

2.11.- Nota vinculant.

La tasca que cada alumne realitzi en el si del projecte ha de ser degudament avaluada amb

els  criteris  d’avaluació  corresponents  (3.2.2.).  A més,  però,  cal  que  aquesta  nota  sigui

vinculant i tingui un impacte en l’avaluació general del curs proporcional a l’esforç que el

projecte ha requerit per part de l’alumne. Si l’esforç de l’alumne no fos avaluat o l’avaluació

no tingués un pes proporcional en el conjunt de notes de l’expedient de l’alumne, alguns

alumnes podrien tenir la temptació de no esforçar-se plenament en el projecte i emprar-lo

com un pretext per anar de viatge. Si el projecte és en si una assignatura serà obvi per a

tothom que el projecte té un pes específic a l’expedient de notes de l’alumne. Si el projecte

no és una assignatura en si caldrà especificar quin serà l’impacte del projecte a l’expedient

acadèmic. Per exemple, el projecte podria significar el 33% de la nota d’anglès i el 33% de

la nota d’economia d’empresa. 
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3.- EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

3.1.- Adaptació i flexibilitat

L’Enterprising & Fun és entre altres coses un exercici  de coordinació. Coordinació entre

grups d’alumnes menors d’edat, entre professors de centres diferents, entre equips directius

de  països  diferents,  també  demana  coordinar-se  amb  governs  locals,  emprenedors,

empresaris, membres de ONG, cooperativistes, responsables d’activitats de lleure, etc. El

document marc (2.6.1.) que firmen professors i equips directius a l’inici del projecte serà un

full de ruta molt útil per gestionar el periple. No obstant això, és imprescindible que tots els

membres del projecte mantinguin la flexibilitat  i  la capacitat d’adaptació davant d’aquells

canvis i imprevistos que probablement sorgiran durant la vida del projecte.    

3.2.- Tutors de projecte

3.2.1.- Criteris de seguiment

És molt recomanable que tots els tutors comparteixin els mateixos criteris de seguiment i

que, a més, els entreguin als alumnes per escrit des del primer dia. Els criteris de seguiment

han de servir per poder detectar problemes importants en el ritme de treball d’un grup o d’un

alumne. 

3.2.2.- Criteris d’avaluació dels projectes

De forma anàloga als criteris de seguiment, cal que l’avaluació dels treballs sigui el més

justa  i  objectiva  possible.  Es  recomana  que  l’avaluació  suposi  una  exposició  oral  del

projecte davant d’un tribunal d’uns tres professors, el tutor del projecte entre ells. Per tal

d’harmonitzar el procés d’avaluació de tots els treballs es recomana que els avaluadors de

tots els grups de treball utilitzin el mateix sistema de rúbriques, que s’haurà consensuat

prèviament.  És important que els alumnes tinguin accés al sistema de rúbriques amb la

major antelació possible, si és possible des del primer dia del projecte. 

3.3.- Els grups de treball

A continuació s’ampliarà la informació de gestió de grups dels punts 2.7.1. i 2.7.2.
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3.3.1.- El principi d’igualtat acadèmica.

Dins d’un grup de treball d’un projecte Enterprising & Fun hi podria haver, per exemple, un

alumne suec, un alumne alemany, un alumne belga i un alumne grec. Per norma general

tots els alumnes han de ser tractats sota el principi d’igualtat acadèmica, molt especialment

pel  que  fa  els  criteris  de  seguiment  (3.2.1.)  i  els  criteris  d’avaluació  (3.2.2.).  Cal  que

professors i alumnes comprenguin que dins de l’àmbit del projecte Enterprsing & Fun tots

els  alumnes  participants  rebran  el  mateix  tracte  i  tindran  els  mateixos  drets  i  deures.

Evidentment,  s’han de contemplar excepcions justificades com els casos d’alumnes amb

discapacitats físiques o psíquiques. 

3.3.2.- Reunions del grup amb el tutor.

De manera prèvia a la reunió del grup amb el tutor tots els membres del grup s’han d’haver

llegit la unitat didàctica corresponent. Durant la reunió, que pot ser online (Skype o Google

Hangouts)  o presencial,  el  tutor  haurà de resoldre possibles dubtes i  matisar qüestions.

Seguidament, el professor demanarà als alumnes que iniciïn una tasca concreta i els donarà

les indicacions necessàries per fer-ho.  

3.3.3.- Repartiment i realització de tasques

Hi ha moltes estratègies per treballar online amb grups de treball internacionals. Si com a

professor no has treballat mai en aquest tipus de projectes et proposem que gestionis el

grup de treball de la següent manera:

Suposem que el grup ha iniciat la unitat 2:  Organizational Chart. És recomanable que el

tutor demani als membres de l’equip que consensuïn el següent:

1. Quins seran els departaments de l’organització i  quines responsabilitats assumirà

cada departament.
2. Quins  tipus  de  contractes  es  realitzaran  i  quines  són  les  previsions  de  costos

salarials. 
3. Quin hauria de ser l’organigrama de la institució. 

Quan el grup hagi consensuat aquests tres punts caldrà assignar a cada membre del grup

un dels tres punts per tal que desenvolupi allò que s’ha consensuat. A l’inici del treball el

tutor pot assignar les subtasques però cap al final del treball caldria que els alumnes, de
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manera autònoma, fossin capaços de distribuir-se-les (en aquest cas, distribuir-se els punts

1, 2 i 3).

És molt recomanable que els alumnes treballin online -encara que estiguin un al costat de

l’altre-  mitjançant  l’edició  col·lectiva  de  documents  que  permet  Google  Documents.

D’aquesta manera podran treballar a vuit mans en el mateix document de manera simultània

i veure què estant fent els seus companys. Quan tothom ha finalitzat la seva subtasca tots

els membres del grup han de repassar conjuntament totes les subtasques per si volen fer-hi

alguna  modificació  o  millora.  En  paral·lel,  el  professor  ha  estat  observant  -de  manera

presencial o online- el desenvolupament del document i ha anat introduint suggeriments o

correccions al text a mesura que els alumnes anaven desenvolupant les seves parts. Quan

els alumnes donen la unitat per acabada el professor els fa una valoració final, demana fer

correccions i replantejar qüestions. Quan el professor pensa que el contingut de la unitat és

correcte, el professor introdueix la següent unitat i es repeteix el procés. 

3.3.4.- Problemes dins del grup.

Els dos problemes que ocorren amb major freqüència són la pèrdua d’informació i un esforç

desigual  entre els  membres del  grup.  Per  afrontar  el  primer  problema cal  ensenyar  als

alumnes a ser curosos a l’hora de treballar amb documents d’edició compartida al núvol

(Google Documents). Cal ensenyar-los també que sense voler-ho podrien esborrar tasques

realitzades pels seus companys. De la mateixa manera, cal mostrar-los com desfer canvis

no desitjats en el document així com la importància de descarregar una còpia del document,

com a mínim,  un cop cada dues hores de treball.  Per  gestionar  les  situacions d’esforç

desigual entre els alumnes és útil  que el tutor sàpiga exactament quina subtasca ha de

desenvolupar  cada alumne i  que,  acabada la  unitat,  el  professor  faci  una avaluació de

l’esforç col·lectiu i individual de cada alumne. Les notes individuals i col·lectives de cada

unitat han de tenir un pes específic als criteris d’avaluació del projecte (3.2.2.). Un feedback

freqüent  i  individualitzat  acompanyat  de  recomanacions  de  millora  (actitudinals  o  de

contingut) és una manera molt efectiva per gestionar aquest tipus de problemes.

3.4.- El viatge

Sense cap mena de dubte els viatges d’anada i rebuda són el cor del projecte Enterprising &

Fun. És precisament al llarg d’aquests dies on succeiran les experiències educatives més 
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importants del projecte. Per això, cal que tots els preparatius necessaris es facin amb 

antelació i de manera correcta.  

3.4.1.- Comportament (carta de compromís)

Els professors de secundària treballem amb un material sensible -i sovint volàtil- que són els

adolescents.  La  manera  més  clara  i  diàfana  d’abordar  la  qüestió  del  comportament  és

celebrar  una  reunió  informativa  prèvia  al  viatge  amb  els  alumnes,  els  professors  i  les

famílies implicades. En aquesta reunió els professors han d’explicar, en línies generals, allò

que els  alumnes podran i  no podran fer  durant  el  viatge.  És molt  recomanable que les

famílies firmin un document per escrit en el qual es comprometen que si el seu fill/a comet

faltes de comportament greus durant el viatge (insults, agressions o destrosses) el seu fill/a

serà immediatament enviat al seu país de residència i  les famílies hauran d’assumir les

despeses del vol de tornada. Es desaconsella que participin al projecte alumnes que durant

aquell mateix curs hagin comés faltes de conducta greus.

3.4.2.- Documentació legal per viatjar amb menors. 

La documentació necessària perquè un professor viatgi amb menors varia segons el país 

d’origen i el país de destí. A continuació es plantegen qüestions rellevants que cal tenir 

presents.

3.4.2.1.- Visats 

En primer lloc cal comprovar la nacionalitat de totes les persones que viatjaran i, en segon

lloc, cal saber quines d’elles poden necessitar visat per viatjar al país en qüestió. Caldrà

contactar amb les ambaixades i/o els consolats pertinents.  Aquells nacionals de la Unió

Europea o l’espai Schengen que visitin un país de la Unió Europea o de l’espai Schengen

normalment no necessitaran visat. Cal tenir present que possibles alertes terroristes poden

fer  variar  aquesta  situació.  En  cas  de  mínim  dubte,  cal  contactar  directament  amb

l’ambaixada o el consolat corresponent.  
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3.4.2.2.- Documentació nacional i passaport.

Per major seguretat, cal que tots els alumnes viatgin amb la identificació nacional oficial i el

passaport. Si són alumnes nacionals d’un tercer país cal que també portin el permís de

residència.

3.4.2.3.- Autorització familiar i policial.

Algunes  policies  europees  ofereixen  la  possibilitat  d’elaborar  un  certificat  a  les  famílies

conforme autoritzen als seu fill a visitar un país determinat en unes dates determinades.

Aquests  certificats  minimitzen  el  risc  de  problemes  a  les  duanes.  Preferiblement,  cal

sol·licitar el certificat en anglès.

3.4.2.4.- Llista de membres del grup firmada per l’equip directiu.

De manera complementària,  pot ser molt  útil  que el  director  del centre firmi i  segelli  un

document en anglès on hi figurin els noms i números de passaport de tots els professors i

alumnes que viatgen així com les dates del viatge. 

3.4.3.- Assegurança.

Les assegurances que ofereixen les agències de viatges són relativament econòmiques i

normalment cobreixen cancel·lacions, hospitalitzacions i repatriacions pels motius previstos

per les clàusules. Són molt recomanables. 

3.4.4.- Targeta sanitària europea

Si  membres  de  la  Unió  Europea  viatge  a  un  altre  país  de  la  Unió  Europea  la  targeta

sanitària  europea  facilitarà  l’atenció  sanitària  gratuïta  in  situ.  Per  les  famílies  es  un

document senzill d’aconseguir i els seus beneficis potencials són molt alts.

3.4.5.- Al·lèrgies, malalties i medicació.

Cal que les famílies avisin per escrit de qualsevol al·lèrgia, malaltia, tractament o medicació

relativa al seu fill/a. Es pot deixar un espai en blanc a la carta de compromís (3.4.1.) per tant

que les famílies omplin les consideracions que creguin necessàries.
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3.4.6.- Diners dels alumnes: una qüestió de consens.

És positiu que els alumnes aprenguin a administrar els seus diners i que portin quantitats

reduïdes per comprar-se records o regals per a les seves famílies. També cal considerar

que les famílies poden tenir capacitats econòmiques diferents i que aquesta qüestió pot ser

sensible en alguns casos. La manera més senzilla de gestionar la qüestió és que a la reunió

de pares prèvia al viatge -on hi haurà presents els professors, les famílies i els alumnes- es

consensuï una quantitat recomanada que els alumnes portaran durant el viatge. 

3.4.6.1.- Metàl·lic.

Aquelles famílies que vulguin que el seu fill porti diners en metàl·lic hauran de tramitar el

canvi de divisa en cas que fos necessari. Bancs i agències locals solen fer canvis a tipus

interessants. En cas de necessitat també es poden fer canvis a la majoria d’aeroports però a

uns tipus menys avantatjosos. 

3.4.6.2- Targetes de dèbit.

A diferents països occidentals alumnes majors de 16 anys tenen targetes de dèbit al seu

nom (usuaris  autoritzats)  vinculades a comptes avalats  pel  seu pare o mare (titular  del

compte).  En aquells  països on els  pagaments amb targeta de dèbit  són molt  freqüents

(Noruega o Islàndia, per exemple) aquesta és una opció interessant i segura. En aquest cas

caldrà  que,  en  mesura  del  possible,  l’alumne  eviti  retirar  diners  en  efectiu  de  caixers

automàtics estrangers i així no haver de pagar comissions importants.  

3.4.7.- Convivència durant l’anada i la rebuda

La millor manera de gestionar problemes de convivència és a través de la prevenció. En el

marc de les reunions amb les famílies cal explicar a famílies i  alumnes -i  donar-los per

escrit-  les normes de convivència bàsiques. En cap cas un alumne pot agredir a ningú,

malmetre  material  o  cometre  faltes  de  respecte  envers  companys,  professors  o  altres

persones. Cal que els alumnes siguin molt curosos amb comentaris racistes, masclistes,

homòfobs o d’altre tipus discriminatori. Si tots els alumnes són conscients que en cas de

falta greu de comportament hauran de tornar en avió immediatament i que seran expulsats

del projecte la possibilitat de problemes es redueix de manera molt considerable. En cas
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d’algun tipus de conflicte els alumnes han d’avisar directament als professors sense deixar-

se atrapar per l’espiral del conflicte. Cal advertir els alumnes que les faltes de respecte no

es toleraran ni  de manera presencial  ni  a través de plataformes electròniques com, per

exemple, els correus electrònics o les xarxes socials.     

Cal que els alumnes entenguin que visitaran un nou país i una nova cultura i que han de ser

capaços  d’adaptar-se  i,  quan  siguin  els  amfitrions,  ajudar  als  seus  nous  companys  a

adaptar-se. Les persones de cultures diferents podem reaccionar de manera diferent davant

d’un mateix fet. La comprensió, la flexibilitat i el clima d’entesa seran claus. En qualsevol

cas, és essencial preservar el principi d’igualtat acadèmica. És a dir, independentment de

l’origen dels alumnes del projecte Enterprising & Fun tots els alumnes han de rebre les

mateixes normes de comportament, a tots els alumnes se’ls hi ha d’explicar amb el mateix

èmfasi i davant la mateixa falta de comportament alumnes de centres diferents han de ser

sancionats de la mateixa manera.

3.4.8.- Mòbil de contacte operatiu les 24 hores.

Durant els viatges -sigui el nostre equip docent el visitant o bé l'organitzador de la rebuda-

és molt  recomanable tenir un mòbil  de l’institut  obert  les 24 hores en el qual alumnes i

professors puguin trucar en cas d’emergència.

3.5.- Difusió del projecte.

L’Enterprising & Fun és un projecte educatiu que no solament busca crear un impacte en els

alumnes i famílies directament involucrades. L’Enterprising & Fun aspira a, entre d’altres

objectius, donar a conèixer una metodologia pedagògica de treball cooperatiu internacional

basada en valors com la tolerància, el desenvolupament sostenible i l’edificació d’economies

inclusives que no generin desigualtats injustes i insalvables. Per fer-ho, cal que el projecte

tingui també la seva pròpia difusió.   

 

3.5.1.- Pàgina web

És molt convenient crear una pàgina web conjunta entre tots els centres que organitzeu un 

Enterprising & Fun. Aquesta plataforma web us servirà tant per donar a conèixer les vostres 

activitats com per publicar informació i documents que puguin ser d’utilitat per a tots els 

professors, alumnes i pares i mares.
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3.5.2.- Xarxes socials.

Twitter,  Facebook,  Youtube  i  Instagram  són  eines  que  us  poden  ser  de  molta  ajuda.

Encoratgeu  els  vostres  alumnes  a  publicar  a  les  xarxes  socials  emprant  el  hashtag

#EnterprisingAndFun i a narrar tot allò que viuen i aprenen cada dia del projecte. A la plana

web podeu incloure un vincle que mostri totes les publicacions fetes amb el hashtag del

vostre projecte o bé crear comptes del vostre projecte a les diferents xarxes socials que

republiquin  les  publicacions  d’alumnes,  professors  i  familiars.  Cal  també  prevenir  els

alumnes dels possibles perills vinculats a l’ús de les xarxes socials i explicar-los allò que

poden publicar i allò que no.

3.5.3.- Mitjans de comunicació

Els mitjans de televisió, ràdio i premsa -sobretot els locals- de ben segur que s’interessaran

per un projecte educatiu innovador, pluridisciplinar i internacional. Seria molt bona idea que

durant els viatges que realitzeu, periodistes de diferents mitjans fessin un reportatge del

vostre projecte i que els professors d’anglès expliquessin als alumnes com parlar en públic i

com atendre els mitjans en llengua anglesa.
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4.- EL TANCAMENT DEL PROJECTE

4.1.- Acte de cloenda i agraïment.

Per concloure el projecte és aconsellable agrair de manera formal la implicació de famílies,

alumnat i  professorat. Des d’un punt de vista organitzatiu el més simple és realitzar dos

actes paral·lels: una al país A amb la comunitat educativa del país A que ha participat al

projecte i un d’idèntic al país B amb la seva comunitat educativa. 

A l’acte pot ser oportú convidar a mitjans de comunicació i a personalitats destacades de la

cultura i l’educació. L’objectiu de la celebració és donar les gràcies a totes les persones que

han  fet  possible  el  projecte,  molt  especialment  als  alumnes.  Per  grups  de  treball,  els

alumnes poden explicar als assistents allò que han aprés realitzant el projecte i quines han

estat les seves vivències preferides. També per grups els alumnes poden projectar el vídeo-

resum  del  seu  treball  en  el  qual  resumeixen  la  seva  idea  d’empresa  o  organització

socialment responsable. Posteriorment, pot ser una bona idea atorgar als alumnes -un per

un i de manera formal- un certificat d’assoliment del projecte Enterprising & Fun així com un

petit obsequi de record. Després de l’acte d’entrega segur que serà molt escaient tenir un

espai amb begudes i menjar on els pares i mares, professors i alumnes puguin comentar de

manera  distesa  l’experiència  i  l’enriquiment  que  ha  suposat  participar  al  projecte

Enterprising & Fun.

4.2.Valoració integral del projecte.

És  important  entendre  que  qualsevol  projecte  educatiu  que  es  desenvolupi  sempre  és

susceptible de ser millorat, reenfocat o actualitzat. Per tal de poder realitzar una valoració

integral del projecte pot ser molt útil elaborar un conjunt d’enquestes que ens permetin tenir

una visió panoràmica de totes les propostes, aportacions, opinions, suggeriments i crítiques

provinents dels principals actors del projecte. Més enllà de les útils valoracions de l’1 al 10,

cal que els enquestats tinguin espais per poder escriure lliurament les seves pròpies idees i

impressions i enriquir així el procés de valoració. Una manera senzilla de generar enquestes

personalitzades  és  mitjançant  Google  Forms.  Aquesta  eina  permet  elaborar  enquestes

personalitzades, enviar-les de manera còmode i processar i analitzar les dades de forma

àgil. Les principals enquestes que caldria elaborar són les següents:  

4.2.1- Enquesta específica pels alumnes.
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4.2.2.- Enquesta específica per les famílies.

4.2.3.- Enquesta específica pels professors del projecte.

4.2.4.- Enquesta específica pels professors externs.

4.2.5.- Enquesta específica pels equips directius.

4.3.- Breu informe final i preparació de la propera edició.

Una vegada s’hagin analitzat els resultats de les enquestes es pot realitzar un breu informe

final de valoració del projecte. L’informe -d’unes dues planes- ha de ser sintètic, pràctic i útil.

Les gràfiques d’anàlisi de les enquestes poden ser un annex a l’informe. En una primera

part de l’informe caldria elaborar una llista de tots aquells punts que han funcionat de forma

satisfactòria o molt  satisfactòria i  que seria convenient repetir  a la segona edició que el

centre faci del projecte. A la segona part caldria formular propostes de millora a tenir en

compte  per  poder  augmentar  la  qualitat  organitzativa  i  educativa  del  projecte.  És  molt

important poder destacar totes aquelles mesures que augmentaran l’impacte pedagògic i

social de la propera edició del vostre Enterprising & Fun però, d’altra banda, també és molt

rellevant que penseu en propostes que com a docents us facin la gestió del projecte el més

còmode i senzilla possible. És molt important que vosaltres gaudiu i us sentiu bé treballant

en aquest projecte educatiu. 

Arribats a aquest punt ja solament us toca descansar molt i felicitar-vos els uns als altres per

la important tasca educativa i social que heu realitzat. A tots aquells que heu desenvolupat

el vostre projecte fins a aquest punt seguint aquesta guia del professorat, rebeu la nostra

més sincera enhorabona. Felicitats a tots i gràcies per tota la vostra feina i tota la vostra

vocació.
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