
3r Congrés d’Emprenedoria al Bages

Talent + Empresa

www.talent-empresa.com

Procés d’acompanyament dels 
projectes guanyadors

PREMIS                                              
 

MENTORING                                            

APADRINAMENT                        
      

FINANÇAMENT

LLANÇAMENT

Per més informació i inscripcións

        althaiaactiva@althaia.cat

     2a EDICIÓ

      •  Presentació de 48 projectes
      •  24 projectes finalistes
      •  Lliurament de 6 premis
      •  Presents a la “Mostra 
         d’Emprenedors d’FP  a Catalunya”, 
        

Organitzen

Col·laboren

Patrocinen

Secretaria tècnica
Althaia Activa



 

A tots els estudiants de cicles de formació professional 
(CFGM i CFGS) de les comarques del Bages i Moianès. 

A qui s’adreça el programa? Objectius

• Educar el Talent Emprenedor dels estudiants de 
  Formació Professional

• Potenciar la competència emprenedora perquè   
  l’alumne adquireixi la disposició de proposar 
  solucions als problemes plantejats amb creativitat,  
  i planificant les accions per assolir l’èxit

Metodologia

Talent+Empresa pretén facilitar la creació, i el 
desenvolupament d’idees empresarials que 
desenvolupin els estudiants al món empresarial 
i a l’hora promoure la reflexió didàctica per a la 
millora de l’ensenyament i l’aprenentatge a partir 
de la recerca educativa i de recursos i projectes 
didàctics innovadors. L’objectiu és apostar i apropar 
la cultura emprenedora des de l’escola a les 
empreses, així com per la formació i la innovació.

Fases del projecte

Sessió Formativa
Tenir idees de negoci és el primer pas per emprendre. Explo-
rarem la viabilitat mitjançant la maduració empresarial resse-
guint el camí que porta cap el pla d’empresa.

DIA I HORA 
29 de març de 2017 de 11.00 a 13.00h
LLOC
Sala d’actes de la FUB

PROGRAMA
• Introducció al model CANVAS
• Model Pitch Elevator

Manresa
• Fundació Joviat
• Ins Lacetània

• Ins Guillem Catà
• Escola agrària

• Escola d’art

Sant Joan de 
Vilatorrada
• Ins Quercus

Sallent
• Ins Llobregat

Sant Vicenç de 
Castellet

• Ins Castellet
• Escola Montserrat

Navàs
• Escola

 Diocesàna

Súria
• Ins Mig-Món

Moià
Ins Moianés

Sessió Startupday
Presentació de tots els projectes presentats pels centres 

    DIA I HORA
4 de maig de 2017 de 09.00 a 13.00h
LLOC
Sala d’actes Hospital Sant Joan de Déu (Althaia)
INFORMACIÓ
• Les presentacions seran d’un màxim de 3’
 

Cloenda
Es donaran a conèixer els guanyadors.

DIA I HORA
13 de juny de 2017 (pdt concretar)  a les 19.00h
LLOC
Sala d’actes dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament a la Catalunya Central

www.talent-empresa.com

Sessió Showroom empresarial
Presentació dels 20 projectes escollits al Startudday

    DIA I HORA
1 de juny de 2017 de 09.00 a 13.00h
LLOC
Sala d’actes Cambra de Comerç de Manresa
INFORMACIÓ
• Les presentacions seran d’un màxim de 5’
• Tribunal format per empresaris de la comarca 
  


